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R á m c o v ý plán. činnosti ČSVSM na léta 1981-1985,obsahující pod
statnou míru snah naší Společnosti přispět nejen k rozvoji vědec
ké práce,reprezentované především úkoly státního plánu základního
výzkumu /v dalším 5PZV/,ale i k rozvoji mykologie v širších vrst
vách vědeckých pracovníků a členů ČSVSM,kteří se vážně zajímají o
mykologii,vycházel z "Návrhu.hlavních směrů hospodářského a soci
álního vývoje Č3SR na léta 1981-1985",které pak byly později jako
podnětná směrnice pro práci 7.pětiletého plánu s malými změnami
přijaty na XVI.sjezdu KSČ.Rozpracování těchto závěrů je závažnou
směrnicí pro činnost naší Společnosti do roku 1985.
Cílům Společnosti je v mnoha směrech velmi blízký úkol "Houby
-jejich biologický,hospodářský a zdravotnický význam " . 2 hlediska
historického vývoje a současného stavu Společnosti je velmi příz
nivá situace k tomu,aby Společnost prostřednictvím přednášek, od
borných pracovních soustředění/mykologické dny/ a metodických se
minářů přispěla mj.i k úspěšnému průběhu prací na takovém úkolu,
jakým je např."Rozšíření,ekologie a taxonomie hub řytopatologicky
a mykotoxicky významných v lesích a na dřevinách".K tomu přispěje
i plánované zřízení komise pro nykoflořištiku a mykocenologii.
Uvedený dílčí úkol se však dotýká i zeměpisného rozšíření a zdra
votnického významu jedovatých a podezřelých hub a metod prevence
otrav,což je v náplni práce již úspěšně pracující komise mykotoxikologické.Zvláštní důraz bude naše Společnost klást na zavede
ni a periodické opakování metodických seminářů,na kterých hy se
členové zdokonalovali též v identifikaci a ekologických pozorová
ních dřevokazných makromycetů,jež hrají v hospodářství lesa, jeho
produkcí a ochranných funkcích větší úlohu,než se dosud uznává.
Výsledky drobných,avšak cenrých údajů řady členů Společnosti budou
též využity v práci na zmíněném dílčím úkolu.
Náplň dalšího úkolu zasahuje svou problematikou jak do jedno
ho z cílových programů,formulovaného jako "Integrovaná ochrana
rostlin",tak i do jiného cílového programu "Ochrana a tvorba prost
ředí". Na podporu vědecké práce z tohoto aspektu byla již dříve
založena komise pro ochranu hub,která prostřednictvím odborných
seminářů si dala za cíl připravit mj.též podklady k seznamům
vzácných a zvláště pak mizejících a ohrožených druhů hub,které
jsou citlivým indikátorem změn životního prostředí.
Do tohoto cílového programu je zatím orientována většina téma
tiky dalšího úkolu "Droblohledné houby umělých a přirozených ce nóz".Zahrnuje jak problematiku mykotoxinů/aflatoxinů/ v píci,po
travě ,poživatinách a v prostředí kolem nás,tak i problematiku aler
gií.Na podporu tohoto ukolu se zaměří komise pro experimentální
mykologii,která je společná pro naši Společnost a pro Čs.mikrobio
logickou společnost při ČSAV.Bude se tak dít především přípravou
odborných mezioborových seminářů pro všestranné zvyšování informo
vanosti profesionálních řešitelů a pracovníků zainteresovaných in
stitucí .Uvedená komise stejrým způsobem podpoří řešení témat ji
ných úkolů:"Fyziologie,biochemická aktivita a produkty myceliál-.
nich kultur mikromycetů" a "Vztahy nejdůležitějších škodlivých
činitelů k lesním dřevinám a k lesnímu prostředí",ve Kterém je
obsažena mj.i důležitá oblast fyziologie dřevokazných nub a jejich
působení na dřevní hmotu.
Komise pro experimentální mykologii se svým zaměřením a způ
sobem práce velmi osvědčila a soustředila mj.i pracovníky humánní
a veterinární mykologie a pracovníky studia ohniskovosti mykoz.
Proto v budoucnu hodlá přispět i k podpoře cílů obsažených v úko-
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lu "Přírodní ohniska nákaz a jejich adaptace na nové podmínky v
urbanizovaných oolastech” a v problematice "Virulence a potencio
nální pstogenita miKroorganismů Jako dosud nepoznaná příčina one
mocnění" .
Do cílového programu "Integrovaná ochrana rostlin” spadá ná
plň dalších úkol! :"Výskům povodcov niektorých hospodářsky dole žitých hubových chorob obilnin” ,"Výskům fytopatogenných miKromy cetov Č33R” a část již svrchu zmíněnéno úkolu. Na podporu jejich
plnění bude zaměřena činnost sekce fytopatologické mykologie. Již
v r, 19 8 C se ukázalo,že jedním z vysoce důležitých a obecně oceňo
vaných počinů seKce jsou a budou semináře,které vzájemně informu
jí nejen řešitele úkolů SPZV,ale celé fytopatologické základny o
nastolených plánech,stupni plnění a možnostech jejich vzájemné
spolupráce a integrace.Jinou oceňovanou pomůckou budou semináře o
metodice studia fytopatogennlch hub a příprava odborné terminolo
gie.Touto pracovní náplní podpoří sekce i řečení dílčích úkolů
zaměřených na ekologii organismů rhizosféry,které jsou obsaženy v
úkolu "Úloha .organismu při přeměně,tvorbě a koloběhu látek v půd
ním prostředí".
Na pomoc řeěení úkolů SPZV bude výbor Společnosti postupně ví
ce zaměřovat i tradiční přednáškové cykly v Praze,Brně a Bratislavě.
V nich,jakož i ve speciálních metodických a identifikačních kur zechjjsou mj.i předpoklady k získání vážných zájemců z řad mláde
že a tím mnohdy i významných pomocníků nejen v plnění plánů,týka
jících se makrcmycetů.ale i /zatím v meněí míře/ droDnohledných
hub.První pokusy byly jiČ učiněny.
S přihlédnutím k zásadnímu významu závěrů XVI.sjezdu KSČ je
vvbor ČSVSIÍ nřesvědčen,že jejich rozpracování povede v podmínkách
naší Společností ke zvýěení aktivity Sienské základny a angažova
né přípravy plnění hlavních úkolů vědy v sedmé pětiletce.

Výbor ČSVS1Í

T e o r e t i c k é a p r a k t i c k é o t á z k y v m yko lo gi i

E N P O M Y K O R R H I Z Y A J I N É S Y M B I Ó Z Y ________________________
Jan

N e č á s e t c

VýzKum symbiotickych vztahů mezi rostlinami a mikroby nabývá
v posledních desetiletích na intenzitě.Příčiny j‘sou zejména eko
nomické.Typickým příkladem je symbióza mezi vikvovitými rostlina
mi a bakteriemi rodu Rhi zobium,kde tyto bakterie v kořenových
hlízkácn využívají vzdušný dusík.Tím je možná úspora větší či men
ší části umělých dusíkatých hnojiv;zároveň však není zanedbatelné
snížení znečištění povrchových vod nřehytky anorganických slouče
nin dusíku.
Ijykorrhizy nahosemenrých i krytosemenných dřevin jsou z fyzio
logického Hlediska zkoumány již od konce minulého století /Kelley
1950/. Z řady různých možností /translokace uhlohydrátů,’ tvorba
specifických uhlohydrátů.přijem solí,ochrana p*ed patogeny,tvorba
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růstových látek/ je u basidiomycetových Si jiných ektomykorrhiz
/tj."povrchových" mykorrniz/ zřejmě nejvýznamnějším efektem zvýšerý příjem fosforu /Decking 1974/.Pouze ojediněle bylo uvažováno o
jiných procesech.Vztah houba-dřevina je v těchto případech dobře
znám každému houbaři.
Podstatně méně jsou houbaři i mvkologové informováni a vesikulárně-arbuskulárních endonykorrhizách či o tzv.VA-houbách/ Gerdemann 1975/.Některé fykomyeety čeledi Endogonaceae /např.rody Giomus,Acaulospora,Gigaspora,Endogone,Sclerocystis/vi některé jiné
jsou schopny osidlovat mezibuněčné prostory i buňky povrchových a
podpovrchových pletiv kořenů velmi rozsáhlé řady dřevin a dvouděložřých i jedr.oděložir/ch bylin.7 praktického hlediska je výzkum
VA-hub významný zejména u obilovin /Čechová 19804Bertheau 1980/.
Usuzuje se,že bez mykorrhiz,pri kterých se uplatňují VA-houby, je
pouze omezerý počet skupin vyšších rostlin /řád Centrospermales,
dále čeledě Brassicaceae,Fumariaceae,Cyperaceae,Urticaceae, Polygonaceae atd./. VA-houby v epidermis či korové části kořenů tvoří
obvykle neseptovaná hyfý, je jichž opakovaiým dichotomickým dělením
vzniká uvnitř buňky "stromeček" /arbusculus/;jeho hyfy mohou být
tlusté až 1 jam.Většinou^současně vznikají vesikuly,tj.ovoidní či
kulovité rozměrnější buňky,které zpravidla obsahují tukové kapén
ky /Kinden a Brown 1975 a,b/.Do současné doby se VA-houby bohužel
nepodařilo izolovat do čistých kultur. Je zřejmé,že většinu
po
třebných organických živin přijímají od svých hostitelů. Poměrně
již podrobný výzkum prokázal,že prospívají svým hostitelům zvýše
ným příjmem fosforu /Pairunan se sp.1980/. Neumožňují solubilisovat nerozpustné fosforáty v půdě,avšak přivádějí k rostlině roz
puštěné fosfáty z podstatně většího prostoru,než jaký zaujímá je
jí kořenový systém.Není vyloučena jejich pozitivní úloha i při
příjmu jiných prvků,např.mědi,zinku,draslíku,vápníku,hořčíku atd.
Některé současně výsledky naznačují,že příznivý efekt VA-hub může
být způsoben i tvorbou rostlinných hormonů cytokininové povahy
/Allen se sp.1980/. 7 anatomického i fyziologického hlediska má
tedy endomykorrhiza VA-hub poměrně málo společných rysů s endo mykorrhizoujpři které se u příslušníků čeledi Orchidaceae uplat
ňují příslušníci rodu Rhizoctonia/Deuteromycetes/ a některé jiné
houby/3urgeff 1932,Kelley 1950/.
Představa,že mykorrhizy nejsou mimořádným zjevem,a že naopak
spíše výjimku představuje nepřítomnost mykorrhizy,patrně vedla k
širšímu studiu vztahů mezi rostlinami a houbami.Tak zejména Pet
řini se sp./1979/ a Petřini a Müller /1979/ zjistili,že vytrvalé
listy konifer a rodů Aucuba,3oxus,Erica,Hedera,Ilex,Rhododendron
atp.i listy některých jednoletých rostlin/rody Carex,Dactylis,
Zea,Triticum/ obsahují tzv.endofytní houby ze skupiny askomycetů*
basidiomycetů i deuteromycetů.Usuzuje se,že alespoň v některých
případech tito symbionti prospívají svým hostitelům tvorbou rost
linných hormonů typu auxinů.
Konečně je vhodné připomenout symbiózu některých dřevin s
bakteriemi ze skupiny aktinomycetů.Aktinomycety jsou většinou
půdní bakterie,které některými vlastnostmi připomínají houby/vlák
nité a rozvětvené mycélium,heterokaryoza/.Obecně je známa jejich
přítomnost v kořenových hlízkách olší,jsou však přítomny i v ko
řenových hlízkách příslušníků rodů Eleagnus,Dryas,iýrica a někte
rých dalších. Bačleňují se do rodu Frankia,odlišného od rodu Ac —
tinomyces,Streptomyces a dalších rodů řádu Actinomycetales.Jejich
významnou vlastností je to,že podobně jako příslušníci rodu Rhi zobiurn mají schopnost využívat vzdušný dusík /3ond 1974/.Další vý
zkum bakterií rodu Frankia jistě usnadní to,že je lze nesnadno,ale
přeci jen izolovat a jejich morfologické,fyziologické a biochemic-
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ké vlastnosti studovat v čistých kulturách /Lalcnde se sp.19.75,
Baker se sp.1979/.

L i t e r a t u r a

Allen U.F.,Moore T.S.Jr., Christensen K . / 1 980/: Phytohormone chan
ges in Bouteloua gracilis infected by vesicuiar-arbusular myeorrhizae.I.Cytokinin increases in the host plant.Can.J.Bot.
58,371-374.
Baker G . ,Torrey J.C.,Kidd G.H./1979/:Isolationby sucrose-density
fractionation and cultivation in vitrc of actinomycetes from
nitrogen-fixing root nodules.Nature 281,76-78,1979.
Becking J.H./19?4/:Putative nitrogen fixation in other symbioses.
In:3uispel,1974,pp.533-613.
Bertheau Y..Gianinazzi—Pearson V . ,Gianinazzi S./1930/:i)éveloppnent
et expression de 1 'association endcmycorhizienne chez le ble.
I. Mise en evidence d 'une effet varietal.Ann.Amslior.Plantes
3C,5 '’-Sc.
Bond G./I974/:Hoot-nodule symbioses with actiaomyeete-like orgá
nů saus.I n:7/ui spěl,1974 ,pp.34 2-378.
Nurgeff H./1932/:Saprophytismus und Symbiose.Verlag Gustav Fis eher,Jena.
Šechova J./1980/:7dro,je dusíku vesikulo-arbuskulárních mykorrhiz
travin.Závěr.práce postgrad.kusu mykologie,P?FUK,Praha.
Gerdemann J.7,'./1975/:Vesicular-arbuscular rťcorrhizae.IniTorrey
J. G . ,Clarkson D.T./Eds./,The development and function of
roots.Academic Press,London-New York-San Francisco,1975,pp.
575-591.
Kinder. G.A.,Brown M.F./19?5a/:Electron microscopy of vesicular-arbuscular mykorrhizae of yellow poplar.II.Intracellular
hyphae arid vesicles.Can.J.Microbiol.21,1768— 1730.
Kinden D.A.,Brown M.F./1975b/:Electron miscroscopy of vesicular-arbuscular mycorrhizae of yellow poplar.III.Host-endophyte
interactions during, arbuscular development.Can.J.Microbiol.
21,1930-1939.
Kelley A.P./195C/;I^>’COtrophy in nlants.Chronics Bctanica Comp.,
7/aitham.
Lalcnde M.,Knowless 3.,Fortin J.A./1975/:Demonstration or tne
isolation of non-infective Alnus crispa var.mollis Fern.nodule enc-phyte by morpnological imcunol a belling and 'whole
cell comnositior. studies.Can.J.Microbiol.21,1901-1920.
Pairunan A.K.,Robson A.D.,Abbott L.K./19S0/:The effectiveness
of vesicular!-arbuscular mycorrhizae In increasing growth
and phosphorus uptake of subterranean clover from phospho
rus sources of cifierent solubilities.New Phytol.,84,327-338.
Petřini C.,Müller E./1979/¡.Pflanzlichen Endoohyten,an Beispiel
von Juninerus communis L.3ydowia,A, ,.lívccl.Ser.II,32,224-251.
Petřini 0.,Monier E.,Luginbühl M./1979/Pilze als Endophyten von
grünen Pflsnzren.Naturwissenschaften 66,262.
Quispei A./Ed.//1974/: The biology of nitrogen fixation.NorthHoli and Publ.Comp.,Amsterdam-Oxford.

4

Nové druhy naši m ykoflóry

FAYODIA P S E U P O C L U S I U S V Č E S K O S L O V E N S K U
Jaroslav

K l á n

P ř i stadiu herbářového materiálu rodu Umphalia s.l.v herbá řích mykol.odd.Národního muzea/PRI i/ jsem exsikát, označený

jako

Omphalia sp.určil jako Fayodia pseudoclusilis /Joss.et Konr./Sing.
Vzhledem k tomu,že jde o druh z našeho státu dosud nepublikovaný
a v Evropě velmi vzácný,je uveden mikroskopický popis a připoje
ny poznámky .Studovaná položka: PRU 154556 /Coll.fungorum J.Velenovsky/ Bohemia centralis:I.Inichovice-collis 3udíkov.Leg.J. Velenovský,XI. 1939.Mikroskopováno bylo mikroskopem Zeiss Amplival
/olej.imerze,1320x/+Melzerovo činidlo,anilínová modř/fa Merck,
NSR/.KOH

3%.
Fayodia pseudoclusilis /Joss.et Konr./ Sing.

Syn..: Gollybia pseudoclusilis Joss.et Konr. 1931; Clitocybe pseu
doclusilis /Joss.et Konr./Orton 1960; Omphalia clusilis /Fr./ss.
Kiihn.et Romagn.I953/non Collybia clusilis /Fr./ Gill./; Collybia
mendax R.Maire 1933.
Icon.rKonr.et Uaubl.1924-37,tab.207/2;3on 1975,33,fig.4/perokresba/.
Makroskopický popis viz Malenijon et Bertault 1975:173; Bon
1975:32-33.
Mikroskopický popis
V ý t r u s y
5,7-7/8/ x 4-5 jim/měřeno bez apikulu/,Eél,301,55,oválné,eliptické.Nejsvrchnějsi stěna perisporium je hladká,
hyalinní ,neamyloidní.Pod ní je velmi jemně bradavčité exosporium,
která jeví cyanofilii.Stěna je celkově + ztloustlá 0*25-0*35 Jim.
Apikulus velmi malý 0*2-0*3 jim/fig.lb/. /byly pozorovány tři vý
trusy s výraznou anyloidní reakcí perisnoriu/.
3 a z i d I e 20-30 x' 5*5-7 jim,tetrasporické,válcovité,kyjovité,tenkootěnné,hyalinní,sterigmata 4-5 Jíra dlouhá/fig.la/.
C h e i l o c y s t i d y
i p l e u r o c y s t i d y
+
stejného tvaru a velikosti ,40-60 x 10-15 Jim velké,lahvicovité7
vřetenité,hyalinní,tenkostěnné,někdy s náznakem větvení;roztrou
šené /íig.lc/.
| ;
T r a m a
l u p e n ů
je pravidelná-regulární/,hyfy jsou
8-13 Jíra široké,řídce přezkaté.Hyfy subhymenia silně pokroucené,

2-4 jim široké.
T r a m a
k l o b o u k u
a t ř e n ě
sestává z tenko stěnných,paralelních,* propletených,septováných,řídce přezkatých
hyf* 10 - 2 0 j m širokých.
P i l e i p e l l i s /pokožka klobouku/ je složená z volně
propletených hyf 3-4 jim širokých.Hyfy subpellis jsou * paralelní
5-15 jim široké.Přítomny přezky a hnědý plaznatický/pravděpodobně
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* :_emoránov / pigment.
o t i p i t i p e l l i s /pokožka třeně/ tvoří paralelní,řídce propletené íiyfy ,tenkostěnné ,5 - 1 2 .pn široké.
Kaulocystidy nebyly pozorovány,ale dolní třetina třeně je po
kryta řídkou plstí .tvořenou silnostěnnými hyfami 2 -5 ¿nu širokými.
Podle Haleni;ona et 3ertaulta/19?5/ i 3ona/19?5/ jsou v subhymer.iu a pileipellis slabě gelifikující hyfy.Na studovaném materi
álu jsem gelifikaci nepozoroval.
Poznámky
F.pseudoclusilis je druh s výskytem převážně v mediteranní až
submediteranní oblasti.Roste na odpadu v jehličnatých lesích,něk
dy na jejich okrajích v trávě /graminikolní/ či mechu /muscikol ní/.Fruktifikuje nejčastěji v období hiemáliiín/v zimě/ a prever nálním /v předjaří/.
V Evropě častějsi,více známy a blízce příbuzný druh je F.leucophylla /Gill./ Lánge et Sivertsen 1966/= Omphalia leucophylla
lill.;Rhodocybe striatula Kuhn.; F.striatula [Kuhn.] Sing. ¡Ompha
lia striatula [Kuhn.] Kuhn.et Romagn./,který fruktifikuje v obdo
bí serotinúlnín /pozdně letním/ až autumnálním/podzimním/,převáž
ně na detritu v jehličnatých lesích.F.leucophylla je méně vzácrý
druh,v Československu byla sbírána na několika lokalitách. Makro
skopický popis uvádí Cejp/1936/:58-59,tab.4,obr.85-86//tab.45 v
témž díle představuje jiný druh/.F.pseudoclusilis a F.leucophylla
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isou na základě makroskopie prakticky nerozlišitelné.Mikroskopic
ky lze oba druhy poměrně snadno rozlišit.F.leucophylla má výtrusy
užší ,max.3*5
povrchu hruběji a řídce bradavčité,a téměř kaž
dé septum na hyfách má přezku/fig.ld-F/.Na stanovištích, s xerotermní vegetací lze __v hiemálním období očekávat u nás výskyt
F.xerophila Luthi et Rollin 1972,druhu s velice jemně bradavčitými výtrusy a ± divertikulátními hyfami pokožky klobouku.Za čerst
va voní moučně až spermaticky.

C h a r

a k t e r i s t i

ka

r o d u

Rod Fayodia byl vystaven Kuhnerem v r. 1930, pozdě ji emendován
Singerem /Singer 1936/. Zahrnuje druhy původně řazené mezi kalichovky/Omphalia/. Charakteristika: omphalioidní hatitus,hnědé,še
dohnědé až hnědočernavé zbarvení ,hygrofánnost,;výtrusný prach bíiýiVýtrusy ornamentované se stěncu ± ztlustlou,amyloidní nebo inamyloidní ,cyanofilní. IHízce příbuzný rod t/ýxomphalia Hora 1960,
hodnocený Singerem/1975/ jen jako subgenus,má výtrusy v optickém
mikroskopu

hladké, amyloidní,a pileipellis je elastická a geli-

fikující.
Klíč k určení kalichovek rodu Fayodia,které byly dosud na na
šem území zjištěny:
1. Výtrusy aiqyloidní,± kulovité ...............

F.gracilipes

1.' Výtrusy inamyloidní,± elipsoidní........

2

2. Výtrusy 5-6/3-3*5 jim,E=l*57-2*0,hrubě bra davčité,hyfy hojně přezkaté ............

F.leucophylla

2." Výtrusy 5*7 - 7/3*5-4*7 ian,E=l*30-1 *55, jem
ně bradavčité,hyfy řídce přezkaté

F.pseudoclusilis

P o d ě k o v á n í
Dr.M.Bonovi/Lille/ děkuji za revizi položky F.pseudoclusilis.

L i t e r a t u r a
bon M./1375/:Macromycetes de la zone maritime Picarde. ÍJuelques
Omphales rares ou critique.s.Doc.lJýccl.5/19:21-36.
Cejp K./1936/:0mphalia/Fr./3uél.In:Kavina K.et A.Pilát/ed./,At
las hub evropských 4.Praha.
Klán J./1981/:Fayodia gracilipes-kalichovka dvouvýtrusná v Česko
slovensku.I.ýkol.Listy 4 :2 - 4 .
Konrád P.et Haublanc A./1924-37/:Icones selectae fungorum.1-6.Pa
ris.
IJalen$on G.et R.Bertault/1975/:Floře des champignons superieurs
du Maroc. 2 .Rabat.
x
Singer R.A936:Notes sur quelques Dasidiomycetes. Rev.lfycol.l:
279-293.
Singer R./1975/:The Agaricales in Uodern Taxonomy.Vaduz.
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M ykofloristika

N E Z V Ě S T N É D R U H Y N A Š Í M Y K O F L Ó R Y - I._____________________
Zdeněk

P o u z a r

Jedním ze zajímavých jevů,s nimi? se setkáváme při studiu hub
určitého většího území/státu apoa./,je to,že každá generace mykologi má své oblíbené druhy,které rozlišuje a při směně generací
pak řada druhů upadá v zapomnění.Je to dáno užíváním rázných roz
lišovacích kritérií,vlivem tradice a také vlivem nové literatury,
která obvykle zachycuje pouze ty druhy,které mykoiogové té doby
j 3 ou schopni rozlišovat.Typickým případem tohoto druhu byla Gyromitra fastigiata /Kromoh./ Cooke,kterou v 19.století rozlišovali,
pak se její znalost postupně vytratila a opět přichází na pořad
dne až v sedmdesátých letech,kdy se její znalost opět obnovuje.
/V r.196? jsme byli nuceni tento druh vyškrtnout z "Přeniedu čs.
hub",protože nebylo důkazů o jeho existencijty se OQjevily až po
vydání této práce/.
Některé druhy se ztratí z povědomí poměrné brzy především pro
t o n e jsou příliš stručně popsány/nejsou dobře vystiženy hlavní
rozlišovací znaky»důležité v té které skupině/ a pak jejich reha
bilitace Je Často složitým problémem.Je stejně dosti zajímavé ,jax
poastati\v vyznám v poznání
druhů hub má tradice přená
šena z generace na generaci,a jak přetržení takového řetězu se
vždy negativně projeví v úrovni bádaní .Dr.K.A.»Donk zdůrazňoval,ja
kou významnou roli sehrálo pro poznání základních druhů velkých
hub předávání znalostí od E.M.FrieseA794-1878/ přes syny,vnuky'
a žáky' tohoto velkého mykologa k L.Romellcvi/1854-1927/ až nako
nec k S.Lundellovi/1892-1966/,který pak tuto tradici pojímání
jednotlivých druhů svrchovaně vědecky dokumentovaným a precizním
způsobem předal současné generaci evropských mykologů.
Jinou příčinou zapomenutí je ztráta zájmu mykologů o určité
soeciolizované vegetační útvary.Typickým příkladem u nás je stou
pající a pak zase klesající zájem o štěpní mykoflóru,jehož jsme
svědky v nrůběhu našeho století.Při každém poklesu zájmu jsou pak
znalosti mnoha druhů zapomenuty a rozlišování některých druhů v
další vlně nového zájmu není již obnoveno.Samozřejmě,že existuje
ještě ztráta druhů určitého území jejich skutečným vymizením.Řa
du absencí nutno po důkladném výzkumu jistě tomuto původu připsat.
To je ovšem jiná kopitola,která není předmětem článků této série.
V literatuře c ochraně vyšších rostlin 3 e používá -termínu
"nezvěsti*/ druh” pro něco trochu jiného.Jsou to druhy,které vzdor
intenzivnímu pátráni .nebyly po určitou delší doou znovu nalezeny
v oblasti nebo na lokalitě odkud, byly kdysi bezpečně známy.To ov
šem není náš případ,kdy jde spíše o pokles floristické aktivity
a taxonomických zájmů.
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’ naší mykcflóře existuje celá řada druhů,o nichž dnešní gene
race nic neví.Týká se to nejen druhů popsaných J.Veienovským,u kte
rých je tc pochopitelné,protože k jeho dílu byla oprávněná nedůvě
ra,ale je s podivem,že k nezvěstným druhům patří i celá řada druhů,
popsaných V.J.Krombhclzem a dalšími.’/ následující sérii příspěvků
otiskneme upozornění na některé závažnější problémy takovýchto
druhů,aby se mohlo věnovat více pozornosti jejích znovunalezení a
modernímu posouzení jejich taxonomická hodnoty.
U nezvěstných druhů naší mykoflcry je důležité,ahy jim byla
věnována zvýšená pozornost,a aby se tak nashromáždil dostatečný
dokladový materiál /exsikáty,poznámky,příp.fotografie a pod./.To
by umožnilo nově posoudit systematickou hodnotu těchto druhů a
bu3 je z naší mykoflcry vyškrtnout,nebo jim dát odpovídající místo.
Boletus collivagus Velen.České houby 4-5:719.1922.
Kejpozoruhodnější u tohoto druhu,který byl podezříván z totož
nosti s hřibem žlutoma 3 ,ým-Boletus chrysenteron Bl..ex 3t-Amans,je
neschopnost pokožky klobouku políčkovitě rozpraskávat.Novější prů
zkum babky/viz Pouzar 1981/ nás vede k podezření,že Boletus colli
vagus nemá s B.chrysenteron nic co dělat,něhot pro pravou "babku"
je políčkovitě rozpraskávání klobouku v dospělosti význačným dru
hovým znakem.Velenovský výslovně uvádí:"Klobouk ... nikdy v políč
ka neroztrhaný,pod pokožkou bělavý/nikoli červeijý/"; pravý Eoletus chrysenteron totiž snadno na klobouku políčkovitě rozpraskává.
Avšak to,že B.collivagus má spojitost se skupinou B.chrysenteron,
dosvědčuje popis třeně,který je "často celý červený".Nejzajímavější je však údaj o tom,že roste "Vždy mimo les/!/,na suchých,vý slunných pahorcích,stráních,mezích mezi mateří douškou,devaterníkem".Velenovský sbíral tuto houbu na řadě míst na suchých kopcích
v okolí Ivlnichovic.Pozdě ji se k táto houbě ještě vrací/1940, str.
159/ a uvádí ji jako běžnou a vyskytující se i u Prahy.
Myní se naskýtá otázka,o jaký druh houby jde?Není to jistě
Bcletus porosporus /ímler/ '.Vatling, který může vyrŮ 3 t i mimo les
./Křivoklátsko/ v trávě;ten totiž snadno na klobouku rozpraskává.
Zřejmě to nebude ani Boletus fragilipes C.Mart.,který v létě vy
roste jen zcela výjimečně a Velenovský o své houbě uvádí,že rost
la hlavně v červenci.Je zajímavé,že podobnou houbu popisuje z
pastvin/asi z okolí Paříže/ již Persoon/1825,str.139/ pod jménem
Boletus psscuus Pers.Bohužel jeho popis je tak stručný,že pouze
z některých náznaků si můžeme udělat určitou představu . 0 velikos
ti plodnic říká pouze.že je uprostřed mezi B..subtomentosus a B.
calcpus,ccž by ještě mohlo ukazovat na B.collivagus.Z jeho popi
su vy jímám.: "...pileo subtomentoso fuscescente... "/tj .klobouk jem
ně plstnatý,hnědavý/,a dále "carne immutabili"/tj.dažnina se nezbarvuje,-což je v rozporu s Velenovského nopisem B.collivagus,
xde se uvádí.že má dužninu " ... na řezu bělavou.pak rychle narů
žovělou,konečně značně modrající.. .'/.Persoon popisuje podobnou
ekologii jako Velenovský:"In pascuis apricis,juxta sylvas...".
Není tedy vyloučeno,že Boletus pascuus Per 3 .a B.collivagus Velen,
.isou totožné houby.K takovému posouzení věci však potřebujeme no
vé materiály.Je zajímavá,že ze Severní Ameriky je také znám druh
z tohoto nříbuzenstva,který roste na trávnících,a to Boletus cam
pe stri 3 Sziith et Thiers 1971,který však není s naší houbou iden
tický, protože má zpočátku růžový klobouk.
Hřiby jsou houby typicky ektomykorrhitické,tj.tvoří povrcho
vou mykorrhizu na kořenech stromů.Nálezy z mimolesních stanovíš?
isou velice vzácné a lze je vysvětlit dvojím způsobem.Bu3 byly v
blízkosti nějaké keře nebo stromy a podhoubí se rozšířilo od stro
mu na značnou vzdálenost do trávníku,nebo je houba mykorrhiticky
spojena s některými drobnými keříky nebo polokeříky jako je vřes,
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devaterník,mateřídouška a pod.
Nyní Je třeba se zaměřit-zejména v jižních a středních Cechách
-na drobné hřibovité houby,nalezené na travnatých místech na pa
horcích,a podrobit je moderní revizi,abychom mohli bezpečněji po
soudit podstata druhu Bcletus^collivagas Velen.,který je prozatím
nezvěstným druhem naší mykoflory.
L i t e r a t u r a
Persoon C.K./1825/:Iíycolcgia Europaea 2:1-214,tab.13-22.
Pouzar Z./19Sl/:Co jsou podzimní "babky"./3oletus fragilipes u
nás.líykol.Listy,Praha,3:8-14.
Smíth A.H.et Thiers ” .D./1971/:The Loletes of Michigan.Ann Ařbor,
n 1 _/
+ riV. 1 cr"7
Velenovský J./1922/:5eské houby 4-5:681-950.
Velenovský J./1940/:líovitates mycologicae,pp.1-208,1939.
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Při tvorbě variet nebo ekologických druhů nemá bříza význač
nější postavení než např.smrk,buk a dub,ale její taxony bývají
snáze poznatelné a jsou v literatuře důsledněji popisovány.V bar
vě se objevuje posun k tónům žlutým,zeleným či bledým,ostrá chul
bývá zmírněna a orhamentika výtrusů někdy redukována.Dále uvádě
ná velikost výtrusů se rozumí bez ornament i Icy.

1.
Russula emetica yar.betularun/Hora/Homann.-Holubinka šípková. 'ře skupině R.emetica má největší výtrusy / 9 - 1 2 ym/ a nejnižší ornamentiku/cca 1 / 2 jum/.Cd vrhavky se však mimo to větši
nou pozná již dle zbarvení klobouku:bSlorůžové barvy šípkových
květů.Příměs zeleně se projevuje okrověnim temene klobouku a
drobná ornamentika kontrastuje s dlouhými ostny zmenšených vý trusů u nejbližší příbuzná,.pod duby rostoucí R.nobilis/=H.emetica var.silvestris auct./.
Obdobně se pod břízou objevuje již zřetelná zeleň klobouku
i zdrobnělá ornamentika výtrusů u R.fragilis/Fers.ex Fr./Fr.var.
carmineo J.3ehaeff./non ftomagn./ proti převážně červené/klob./
smrčinní typické formě.Spolu s R.betularum pod břízami ve smrčině/Pustá Rybná/ rostoucí R.mairei ornamentiku nesnižuje,vlivem
vápna vsak u typu bučinného ano.
Uvedené proměny ukazuje též zatím nepopsaný krvavě červený
dru!', skupiny Viridantinae,makroskopicky zcela podobný R.nitida.
Pod břízou ve smrčině v teleckých Žlebech měl výtrusy 9-13 pm,
drobně a řídce bradavčite jako u dále uvedené drobnovýtruse R.
clavipes Velen.Pod duby ve Zlcbici u Kuřimě se však objevil s
výtrusy jen 9-11 jum,ale dlouze a hrubě ostnitými,takže příbuzen
ství vyplynulo jen z barvy a specifičnosti vláken pokožky.Obec
ně však,zvi.proti buku,má duo spíše redukční vliv na ornamentiki
2.
Russula chloroxantha 31ua.-Holubička trávobarvá.-Pod brí
zami v dubině Zlcbice u Kuřimě po více let.Přinášel jsem si ji
ja.:o R.aeřuginea a po zjištění bílého výtrusného prachu odkládal
jako R.heterop!iylln,než jsem si povšiml ostřejší chuti.Pileocystidy i výtrusy patří k R.atropurpurea.ale vzhledem ke stanovišti
a stále celozeiené barvě klobouku jde jistě nejméně o varietu.
Pro naprostou podobnost s R.aeřuginea,včetně rezavěni a nažlout
lých lupenů,je jen náhodou pbjevitelná.Zeleň v neúplném rozsahu
u typu či u jeho forem však není vzácností.
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j.RussuIa /Tracil lina J.Schaeff.-Holubinka štíhlá. I u bledých
forem lze snadno usuzovat na příbuznost se smrčinnou R.quéletii,u
robustnější nokřadní variety s karmínovým třeněm /R.pyrenaica Blum/
jde spíše o to,jak obě rozlišit.Tato R.pyrenaica,rostoucí v "Liboháji" u Poličky společně s krvavou březovou varietou R.velenovskýi
/Kučera:celá "jako krvi zalitá"/,nejlépe vysvětluje text R.linnaei
Fr.:Tato má mít výtrusy bílé,ale lupeny později kupodivu žluté.
Tento závěr podporuje nález pravého Lactarius circellatus Fr.non
al.na témž stanovišti.
4. Rus sul a pulchella Boršč.-Holubinka parková. Proti saprofy tickým Emeticinae jsou Sanguininae symbíonti a proto s výraznější
mi stromovými varietami. U R.pulchella se proti R.sanguinea obje
vuje jako další činitel i její vápnomilnost,ale ani to obojí ne
zakrývá,že jde o tutáž houbu,rozpadlou v biologické druhy.I částeč
ně hrebínkaté výtrusy R.pulchella proti bradavčitým u R.sanguinea
vyplývají z ustálenosti zásaditějšího prostředí.Např.všechny v Ev
ropě zatím známé druhy skupiny Delicinae /R.delica,chl,oroides,delicula Romagn.-Blum p.p.,pseudodelica,flavispora/ mají speciální
vápnomilné a spíše jižnější rasy s jednotnou hrebínkatou ornamentikou.
á.Russula Uexerophvlla yar./Talochroa Pr./R.livida var.galochroa
’.flz.et Zv./. Na výslunné mýtině pod břízami u Lelekovic v množství,
šedavé olivová a pro nízké třeně ve srostlicích.Zeleň Klobouku
byla specifická.Při jiném nálezu nad závodem Prefa u Kuřimě v trá
vě vedle dubin;’ s břízami jen jednotlivé nlodnice bílé a s výraz
nými vločkami,jaké ve vlhku mívá i typická forma.Přisužovat, podle
francouzských autorů,název "galochroa” dubinné varietě R.basifurc-ata ss.Lge./R.subcompacta ss.31um/ nelze.Fries u R.heterophylla
červenou barvu vylučuje a var.galochroa uvádí jako březovou.
a.Russula prisea/Pers.ex Scr./Fr.ss.Ronagn.var.subfurcata
irorn.ad.int. Pod břízami v Podlesí-iCuřim na více místech.též i
žel.stanice Adamov.Statná holubinka jako typ,s kloboukem celým
žlutozeleným,stejně jako je často i typická forma,ale pod pokož
kou není fialová,jen sotva zjistitelně nahnšdlá a sbíhavé nebo
přichycené lupeny bývají u třeně žebírkatě sítnaté jako u R.heterophylla.Dužnina u starších plodnic byla někdy žlučově hořká.Na
R.grisea poukazují smetanové výtrusy,bázo třeně někdy nazelenalá.
T.Russula claviocs Velen..
/ syn.:R.Integra var. substiptica Fr.
pp. jR.rhytipes ss.Kuč. ,R.xerampelina var.fusca I.Hz.ez Zv.var.oliyascens I.Hz.et Zv. ,R.cicatricata Romagn./? p.n./.
Jako průvodce břízy je barevně stejně proměnlivá jako schop
nost břízy provázet ne jrůznějsi stromová společenstva.Zelená pod
brízou,přimění borového jenličí klobouk fialoví i černá až skoro
do vymvceni zeleně a vytváří sytě barvitelné nííovité konce chlunů a cystid.Na břézově-smrkovém 3padu nřechází z olivové do oli
vově až hřibově hnědé.V březině s borovicemi a smrky měla uprost
řed jankovitý klobouk celý červený a od R.amoenipes Ronagn.se li- .
šila jen hnědě pilovitými lupeny vlivem vlhkosti,což se obvykle
objevuje jen přechodné,v Krátké fázi vývoje.Výtrusy malé, 7-9 jim,
ornamentika řídká a drobně bradavčitá,nebo ve vlhxu s átíými ost
ny dc 1 jim výšKy.Piloocystidy v mase v proužcích voštincvitě uspo
řádaných,místy aí na 1 C jim zduřelé.Štíhlé chlupy u zelené formy
přijímají s jinými barvami hojnost ampulek.Jistě jsou i variety
bez břízy,tak u čistě smrčinné R.fusca £uél.p.p.vyniKá pravidel
nost u prořídlých a ztenčených vláken pokožky a větší výtrusy
3-10 A I / jin,též stálá hnědá barva bez zeleně a nafialovělý okraj.

8.Russula sparsipilla Horn.ined./R.cremeoavellanea Sing.p.p./.
-Holubinka sinorusá. lé.7.1974 na pastvině u silnice pod břízou
nad Borovnicí u PoliČKy>6 kusů.Podklad silikáty.Vzhled R.chamaeleontina.KL.do 8 cm šířky.dužnina do 8 mm tloušíky.kl.smetanový
s oranžově růžovým nádechem,v stáří i do olivová.Lupeny široké
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,'7-15 mm/,okrové.Třen 5-7cm/12-16mm,bílý,nepýřitý.Dužnina bílá,mír
ná, celicem křehká.Výtrusy velikostí i přerušovanou hřebínkatosti
blízké H.romellii,ale výtrusný prach okrový ,iako u R.integra /proti
¿loutkovému u R.romellii/.V pokožce mezi masou štíhlýcn pileocystid
4-5 jje jsou jen snord chlupy,u.R.romellii naopak mezi masou dlou hvch chlup' spoří pileocystiďy.R.cremeoavellanea 3ing. s výtrusy až
hřebínkatými se jeví jako kolektivní a proto by jako prvý jedno značpý pro ni měl platit výklad Romagnesiho.
P.Ruasula creneoavellartea Sing.ss.Romagn.-Holubinka listovonná.
ya 7-ívč v lilku u Poličky 18.-31.7.1930 na pastvině vedle lesa s
břízami,borovicí a smrky ve větším počtu.Podobná předešlé,ale klo
bouk bez zelenějdosti tuhý.do Sem šířky,žloutkový,světlem snadno
narůžovělý, ale vybléda jící .Lupeny i přes lOmm široké,bledě okrové.
Kyjovítý třen jen bílý,dole do 20 mm.Výtrusy 7 _q jum,skoře izolo vaně ostnité.barvy jako u R.integra.V pokožce většinou málo acidostabilní,štíhle kyjovíté i táhle vřetenité ínkrustované pileocystidy ve 3hcdš s údaji Romagnesiho.Určovacím znakeE je výrazná.ale
jen na lupenech, patrná vůně tzv.medová,spíše jako u A.phalloides
než u R.mellíolens.Ačkoli na mírnou chut,povážuji ji za ekologic
ký druh,příbuzný R.veternosa.
IC.Russula aurantiaca J.Scnaeff, R o m a g n . -Ilolublnka oranžová.
Snadno k nalezení je ve Zlcbici u Kurimě a ve Ždánickém lese.V Pi
látově Klíči je výstižně charakterizována jako podobná R.velenovskýi,ole s okrovým výtrusným prachem jako u R.integra.Ve smíšených
porostech k ní od R.integra vede několik přechodných taxonů.ale za
varietu- ji nelze pokládat.Pod břízemi 3 narůžovělým třeném a v
stáří s číškovitým kloboukem je rozeznatelná i makroskopicky.ale
s jistotou od podobných a často společně rostoucích druhů jen mik
roskopicky :hlavně podle zvlněných a zaškrcovaných pileocystid
4 - 6 / 8 / jim, jaké má i různobarevné R.integra pokud roste v blízkos
ti bríz.Sízalovité pileooysty 3-5 jsa tlusté mé R.aurantiaca ss.
Blum, snad dubinný protějšek k R.lateritia 'luél„ ,Romagn.Pileooysty
až 1 0 jun široké a některé i zaobleně kosočtverečné mé nevhodně
pojmenovaná R.borealis ss.Pomagn./R.scotica ss.Blum/.Může to být
dubinná R.aurantiaca.
Zcela podobná bývá i po zavadnutí neostrá dubinná rasa R.veternosa/R.veternosa ss.J.Schff. ,R.roseobrunnea 31um,R.rutila ř.oxydabilis Romagn./,většinou však je rozlišitelná podle skupínkovitě
ostnitých výtrusů.Její blízce příbuzná z vápenatějších půd,R.rutila Romagn.,má již výtrusy krátce hřebínkaté a kromě zcela mladých
plodnic je negativní na alfa-nsftol.R.laeta J.Schaeff.z Chuchel
ského háje má výtrusný prach žloutkový,klobouk čistě žlutý s rů
žovou nebo jen rumělkovou a kromě lesku význačné válcovitě sloup
koví té pileooysty 6 -8 pm.Příslušniky kolektivní R.lutensis vylou
číme podle masivní hilární skvrny a bledšího vytrusného prachu.
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O rozšíření hríbovníka jelšovéno /Gyrodon lividus pluli.ex Fi-.J
3acc./ na Slovensku máme doposial málo publikovaných údajov.Veselý,
Kctlaba a Pcuzrar/1972/ označuji jeho výskyt ako velmi vzácný.Podlá
Piláta a Dermeka/Pilát et Dermek 1574/ sa vyskytuje poměrně zriedka a bohatšie je zastúper^ iba v niektorých obíastiach,napr.na Záhorskej nížině.Rozšířením hríbovníka jelšového v SSSR se podrobné 1šie zacberal Pilát/1951/,ktorý uvádza zistené lokality do r.1950.
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íalšie lokality uvádzajú Dermek/1968/ a Pilát a Dermek/1974/.
V následujúcom prehíade uvádzame zoznam doposiaí zistených údajov o rozšíření tohoto druhu na území Slovenska.
Strážovské vrchy :in alneto in valle rivi Hcdoň prope pag.Domanická Lehota,550 m,21.et 23.IX.1975,J.Kuhička,M.Svrček et P.Lizoň
/3RA,PRM/; in alneto in valle rivi Zbýňovský potok prope oppid.Ra
jec, 520 m , 1 5 . V T H . 1 9 7 6 et 29.VII. 1980 et 15.VIII. 1981 ,J.Gáper;in
alneto loco "Domková" diet.šitu septent.-orient.ab oppid.Rajec,
520 m,9.VIII.1981,J.Gáper; in alneto loco "Závoz" diet.šitu aeptent.-orient.ab oppid.Rajec,530 m,18.VIII.1979,J.Gáper; Žiar: in
alneto/Alnus incana/ loco "Lučky" diet. 2 km šitu occid.a pago
Slovenské Pravno,cca 600 m,15.VTII.1981,L.Hagara/3RA,Hagara 1981/.
Delanské Tatry:in soc.Alni incanae ad viam versus pratis
"3ielské luky" prope pag.Lendak,J.Kubička. et K.Kříž/Kubička in
litt.,PHIÍ/.
Záhorská nížina: in alneto ad viam ferr.ad rivum Rudava prope
pag.Veíké Leváre,160 m,14.IX.1966,A.Dermek/Dermek 1968/; in alneto ad riguura ad viam ferr.prope pag.Moravský Ján,160 m,4.VIII.1967,
A.Dermek /Dermek 1968/;in silva "Hadmáž" diet.prope pag.Kuty,160
m,15.VIII.1968,A.Dermek/3RA,Pilát et Dermek 1974/;in alneto pro
pe hospitium "Motorest Adamov" haud procul a pago Gbely,160 m,
29.7III.1969,A.Dermek/[lHA/: loco humido in silva/non alnetum/ ad
viam inter oppid.Malacky et pag.Plavecký Štvrtok,175 m,13.IX.1969,
T.Fábry/3RA/; in prato humid.in.soc.Carpini bet.prope lacum struct.
Vývrat haud procul a pago Kuchyňa,250 m,20. IX. 1980 ,H.Hali šová/EJRA/.
Podunajská nížina:in alneto humid."Jelsovy háj" šitu occidentali ab urb.Sládkovičovo et Galanta,124 m,10.IX.1974,F.Kotlaba in
litt./PR Ví/-, in pago Mlyňany šitu meridionali ab urbe Zlaté Morav
ce,200 m,1931,žabka /Kavina 1934,Pilát 1951/.
Z vyššie uvedených údajov o rozšíření Gyrodon lividus na Slo
vensku vidíme,že nejviae lokalit je na Záhorskej nížině a v Strážovskvch vrchoch.To je odrazom viacročného sledovania týchto úze
mí, ktoré prinieslo rad nových lokalit.Záhorskú nížinu spracováva
A.Dermek a my sa podrobnejóie věnovali mykoflóre Strážovských vrchov.Dá se preto předpokládat,že sústavpý a podrobný výskům vhod65 6657666970 71727374 75 76 77 78 79 8081 82838486 6687989990 91 9293 949596975699100101
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ných. stanovíš^ prinie3e rad nov.ýoh nálezov.
Itykorrhiticka vinzanosí jeloe a hríbovniká jelšového je všeobecnevznáma.V přírodě ju možno veími íanko pozorovaí pri obnažení koreňov jelše,na ktor.ýoh 3 Ú v zhlukoch prichytené sv.etlohnedé myče iiové povrazce hríbovníka.Nové lokality,ktoré sne zistili v Strá žovských vrchoch,potvrázujú fcesnú spatost pozorovaného druhu s koreňmi jelše /Alnus glutinosa/ na lokalitách "Domkavá" /cca 20 je dineov jelSe lepkavej/ a "Závoz” /na ploché 700 n*- sa jelša lepka
vá vyskytuje vtrú3eně/,ktoré zaberujú veíni malá plochu a jelša je
tam málo zaštípena.lesná viazanost a výskyt jelše u nás je dalšín
d3vodom,na základe ktoréno usudzujeme na ovela váčsie rozšírenie
tohoto druhu na Slovensku.
Každý nový údaj o výskyte Gyrodon lividus,vzhíadom na zásahy
člověka do přírodnino prostredia, je veíni cenný.P.egulácia potokcv
a s ňou spojený výrub jelsových pcrastov sposobuji rýchly ústup
jelle na týchto stanovištiach a týn aj druhov mykoriticky viaza bych.
L i t e r a t u r a
Oennek A./1968/: Príspevok k mykoílóre hríbovitých húb Záhorskej
nížiny a okola Bratislavy.wes.lfykol.,Praha,22:106-111.
Ragara,L./1981/: Bohaté nálezisko Gyrodon lividus.Spr.hub.Porad
ně .Bratislava,9/sub přelo/.
Kavioa K./1934/r 5 rolu Gyrodon Op.Věda Přír.1'5:10-13.
Pilát A./1951/: 0 rozšíření podloubraíku siného v Československu.
Čas.Nár.Huz.,Praha,120:64-71.
Pilát A.et Dermek A./1974/: Hríbovité huby.Bratislava.
Veselý R. ,iíotlaba F.et Pouzar Z./1972/: Přehled československých
hub.Praha.

N EJN IŽŠf

ZNÁMÁ

LO KA LITA H V É Z D O V K Y T R O J IT É

(GEASTRUM T R I P L E X ) V Č E S K Ý C H
František

ZEM ÍCH

K o t 1 a b a

Hvéz d o v k a trojita/Geastrum triplex Jungh./ patří k našim méně
častým /i když na lokalitách nezřídka v hojném, počtu exempláři se
vyskytujícím/ vellcým hvězdovkám a počet jejích dosud známých loka
lit v celém Československu lze dnes odhadovat na více než čtyřicet.
Poste v humorních listnatých nebo smíšených lesích/zejména však v
bučinách/, vzácněji též v parcích a zahradách,a to především v pa
horkatinách. Z Českých zemí nebyl donedávna ani jediný nález v ní
žině/ a dosud není snám žádný z horského stupně/.
Dne 2 0 .IX . 1 9 8 1 nalezl překvapivě hvězdovku trojitou věd.pracov
ník botanického

oddělení Nár.muzea v Praze Hirar.J.0hrtek,G3c./spo

lu se svou ženou/ při dolním okraji lesa "Bory" sev.od Sadská
Nymburka

u

v Polabí pod duby,olšemi a jasany,a to těsně nad slepým

ramenem Labe v nadmořské výšce necelých 180 m /TRII 8 2 6 12 4 /.
V českých zemích je to první a zatím jediný nález této hvěz-dovky
v nížině,tj.v planárním stupni;na Slovensku je známa rovněž s je diné lokality v nížině,a to od Marcelové u Komárna v Podunajské ní-
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žině/Fáhry 1974/. Není přirozeně vyloučeno,že hvězdovka trojitá ml 
že být v budoucnu nalezena na více lokalitách v nížině,avšak podle
soubornějších údaji o lokalitách tohoto druhu,uveřejněných do roku
1974 /Staněk 1958, Kubát 1972/ nebyla tato hvězdovka od nás z ní
žin,tj. z planárního stupnš/0-199 m n.n./ vůbec znamajnejvíce byla
zastoupena v pahorkatinách,tj.v kolinním stupni /20C--499 m /,mno hem méně v podhůří,tj.v submontánním stupni /500-799 mž a minimál
ně /jen ze Slovenska/ v horském,tj.montánním stupni /800-1099 m n.
n./. Rovněž lokality,které nedávno uveřejnil Kluzák /1979/, leží v
pahorkatině.
Srovnáae-li dne 3 známé a podle výše citovaných zdrojů uváděné
lokality /včetně nejnovější u Sadské/ podle nadmořských výšek v
Českých zeních a na Slovensku,zjistíme,že v ČSR je hvězdovka tro
jitá zastoupena pouze ve třech výškových Stupních /I lokalita le
ží v planárním, 18 v kolinním a 4 v submontánním stupni/, kdežto
na Slovensku ve čtyřech stupních /I v planárním, 9 v kolinním, 4
v submontánním a 2 v iaontánním stupni/;navíee obě výškově extrém
ní lokality leží v S3R - Marcelova u Komárna /125 m/, "Sajba" u
Tisovoe /asi 900 m n.m./. Zastoupení hvězdovky trojité ve větším
počtu stupňů na Slovensku zřejmě odpovídá geomorfologicky členi
tějšímu území S3R. U lokalit v ČSR je nápadné jejich velké na hromadění v kolirinín stupni,kdy 78% lokalit /18 z 23/ leží v Čes
kých zemích v pahorkatinách, zatímco na Slovensku to je pouze
56% /9 ze 16 lokalit/. To ovšem je v korelaci se skutečností, že
v ČSR jsou pahorkatiny plošně podstatně více zastoupeny než v S3R,
kde existuje jak více nížin /plošně/, tak i horských oblasti.Dal
ší výzkum může sice přinést poznání nemnoha dalších lokalit hvěz
dovky' trojité u nás,avšak poměr zastoupení ve výškových stupních
asi nijak podstatně neovlivní.
Při táto příležitosti doporučuji našim mykologům,aby si las
kavě opravili ve Floře ČSR údaj o lokalitě Geastrum triplex od
Tábora.Na str.480 /4.řádek shora/ je tam totiž uvedeno pouze
"... u Tábora...",protože vlastní lokalita "Bečice" vinou pře hládnutí nebo změn při korekturách přišla místo na začátek až na
konec citovaného řádku/za Velké Svatoňovice,kam. přirozeně nepat
ří/. Přesná lokalizace naleziště je na pravém, břehu,na svahu údo
lí Lužnice /proti Bečicím /,záp.od místa označeného v mapách
"U Rybáka",což je sev.od Bečic /pres údolí Lužnice/ a jihozápad
ně od Tábora,nad vyústěním postranního potůčku do údolí Lužnice.
L i t e r a t u r a
Fábry I./1974/:Í.íykoflóra na j južne jšieho Slovenska.Čes.IJýkol. ,Pra
ha, 28:173-178.
Kluzák Z./1979/: Vybrané mykoflcristieké nálezy z jižních Cech.
Sborn.Jihočes.Muz.České 3udějovice,Přír.Vědy,19:63-71.
Kubát K./1972/:Přísněvek k rozšíření břichatek/Gasteronycetes/ v
Českém střeuchoří.Čes.Mykol.,Praha,26:238-241.
Staněk V.J./1953/:Geasťraceae-hvězdovkovit.é.In:Pilát A./red./:
Flora Č3R,3,G.asteromycetes,houby-břichatky,p.392-526.

Vedoucí houbařskvch poraden a zájemce o tržní prodej hub ve
Středočeském kraji upozorňujeme,že oznámení termínů zkoušek ja
kož i Dližší informace jim podá Krajská hygienicko-epidemiolo gická stanice Středočeského kra je,.odd.hygieny výživy,Praha 9 Prosek,Na vyhlídce 12.Nájemci z území Velké Prahy získají tyto
informace u Hygienické služby hl.m.Prahy,Rytířská "Ul. 10.
-sš.
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HOLUBIW KA T f lÁ V O Z E L E W Á • R U S S U L A

A ER U G IW EA

PŮ VO D CEM OTRAV HOUBAMI ?
J-v: K i t h o r
i\'¡ rozdíl od některých,zejména českých krajů i dřívějších let
r -1

nln sezóna roku 1981 v Ostravo bez výskytu většího počtu pří

pad : 'otrav inuchomůrkou zelenou—Amanita phalloides/Fr./Lihk.
■.

íri'-'í

Pro

růst m.zelené chyběla zřejmě na severní Moravě příznivé

klimatické podmínky a snad přispěla svým dílem i prevence pomocí
článků ■ rozhlasových relací,které byly v červnu a červenci pub
lic.

v kra.-iSEéJB tisku a rozhlasu.Na oddělení intenzivní péče

ZTÍTIS’
— vSiCG v Ostravě byl v r.1981 ošetřován pouze jeden případ ot
ravy houoami u dítěte,jehož příznaky nasvědčovaly faloidnímu ty
pe otravy.Příoad jsem mykologioky nedošetřoval,malého pacienta
•c r'ds-'iló zachránit a event.podrobnosti jsou zaznamenány v lék■■■’ské zprávě uvedené zdravotnické instituce.
Podstatně více zde však bylo případů s gastro-intestinálními
r:-ízrnky,které byly vesměs vyvolány konzumací nedostatečně tepel
ně upravených hub,především holubinek.Mykologicky jsem došetřc val dva případy otravy dítěte v Ružomberoku.Celkem sbíralo houby
ve -typech dotazovaných skupinách 1 0 osob,došetřenam pak bylo
První skupinu tvořili 3 dosoč-lí a 2 děti do 1C let.Houby by
ly šírány v Heskydech v oblasti "Ha Konečné",tedy ve smíšeném
j- .1: m a t é m lese s břízami a ojedinělými buky,ve výšce asi SCO m
Soňr
skládal z muchomůrky růžovky,lišky obecné,holub inky
olivové a h.trávozelené.Všech 5 osob pojedlo houby připravené s
v 'íí-kem,obě děti pak navíc celkem asi 5 kloboučků holubinek
oro •er.vch bez tuku no plotně.U dětí se projevily zažívací notáře
se -vracením a průjmy asi po dvou hodinách-,dospělí zůstali’ oez
Druhou skupinu tvořili manželé středních let,kteří sbírali v
centrálních Drdech houby ve smrčině s břízkami. Muž si opekl 3
kloboučky údajně zelené holubinky na pánvi ber. tuku a snědl je.
Ostatní část sběru naložili do soli.manželka tedy houbu vůbec ne
jedla. I zde nastaly potíže asi za 2-3 hodiny do jídle,které po
stižený navíc sani! pivem.
Třetí skupinu tvořil vlastně pouze jeden muž,Který sbíral
neuty na 7setínsku.Charakter lesa byl s to označit pouze ^ako smí
šený.Několik holubinek údajně "míchané barvy" a zelené/barvu čer
venou a žlutou vyloučil/ si opekl na prutu naa ohníčkem a snědl.
Nástup potíží byl přibližně po stejné doně jako u předchozích.
Stvrtou skupinu tvořilo asi devítileté děvčátko s otcem,kte
ří sbírali houby v okolí RužomOeroka.Údajně se jednalo o " biele
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kuričky" /mlynářka ovči-Albatrellus ovinus/ a "plávky" /holubinky,tedy pravděpodobně z jehličnatého či smíšeného lesa/.Děvčátko
sí opeklo dva kloboučky holubinek na kamnech,poměrně záhy po jídle/asi za 1 hodinu/ bylo postiženo zvracením a předáno do lékař
ského ošetření.Otec zbytek nub vyhodil,aniž by je kdokoliv mohl
prohlédnout či konzumovat.
Společným znakem všech uvedených případů byla tedy konzumace
holubinek upečených na plotně,pánvi či nad otevřeným ohněm;houby
byly zřejmě krátkodobě a nedostatečně tepelně zpracovány.U všech
skupin postižených byl zkoumán získaný materiál ze zažívacího
traktu,u první skupiny i materiál čerstvý. Zjištěny byly četné
výtrusy s tupě bradavčitou až ostnatou,navzájem nespojovanou ornamentikou,amyloidní.U první skupiny byly kromě výtrusů výše uve
deného typu charakteristického pro holubinký nalezeny i ojedině
lé spory hladké,vejčité»náležející pravděpodobně růžovce,
neboí
v čerstvém předloženém materiálu byla Amanita rubescens přítomna
vedle již zmíněných holubinek. U děvčátka ze čtvrté skupiny byly
ve zvratcích kousky lupenaté houby s výtrusy s ornamentikou cha
rakteristickou pro holubinký.
I když nebylo možno druh holubinký jakožto původce otravy ve
všech případech identifikovat ne sporně,domnívám se přesto,že šlo
o holubinku trávozelenou-Russula aeruginea Lindbl.in Fr. Litera
tura uvádí sice tento druh jako jedlý,avšak s poznámkou,že lupe
ny jsou někdy až ostře palčivé,což se úpravou ztrácí. Zdá se však,
že při nedostatečné tepelné přípravě působí tento druh toxicky,
jak tomu ostatně uvedené případy nasvědčují. Příznaky poškození
jaterní funkce,k jaká dochází u otrav faloidního typu,nebyly pro
váděnými testy zjištěny;léčba spočívala v odstranění zbytků

po

travy ze zažívacího traktu výplachy a v náhradě tekutin a elektro
lytů v organismu.Všichni postižení byli po krátké hospitalizaci
bez potíží propuštěni do domácího ošetřování. I když rychlý

ná

stup příznaků otrav;,- již sám o sobě naznačuje,že jde pravděpodob
ně o otravu faloidního typu,považuji jeho hospitalizaci za žádou
cí v těch případech,kdy postižený uvádí konzumaci hub se zelenými
klobouky-aí sam/ch nebo zvláště pak ve směsi s jinými houbami.
Z dvojníků h.trávczelené uvádí Melzer/1945/ holubinku měkkou
-Russula mol lis Quéi .ss.Iíelzer/= R.olivascens [Pers.ex Schw.] ss.
Hřeš./,kterou nověji H.Romagnesi/1967/ emendoval dle původního
QuéTetcva popisu

s

vyobrazení v díle J.Langeho,a dále holubinku

búkovku-Russula heterophylla /Fr./ Fr. První 3 e však zřetelně od
lišuje od h.trávczelené žloutkově žlutými,křehkými lupeny,druhá
pak čistě bílými výtrusy a růžovou reakcí s FeSO/j.Zbývá se ještě
zmínit o holubince žlntozelené-R.chloroxantha Blum,která je vzhle
dem velmi podobná h.trávozelené včetně rezavění nažloutlých lupe
nů,avšak má bílý výtrusný prach proti smetanovému h.trávozelené,
zatímco mikroznaky se blíží druhu R.atropurpúrea Krbh.Zatímco
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J.Blum řadí tanto druh do blízkosti R .cyanoxantna,iI.Romagnesi
,-'1967/ považuje t.oto za mylné,a tento kritický druh s chutí mír
nou zařazuje sníce dc sekce Atropurnurinae Romagn.
Posléze zmíněný druh mi není blíže znám.Domnívám 3 e všaK, že
by bylo žáaoucí jeho výskyt a rozšíření podrobněji sledovat a pro
věřit,zda snad on není původcem otrav,protože zesnulý J.Veselský
mě před několika lety upozornil na jeden případ otravy holubinkou
s m í m o u dužinou a palčivými lupeny,kterou řadil k holubince čer
no nachové -Hus sul a atropurpurea Krbh.Každopádně je však nutno va
rovat před kozumací nedostatečně tepelně zpracovaných,neprovařených či nepropeSepých. hub.
L i t e r a t u r a
Keízer V./1945/:Atla3 holubinek,Praha.
Romagne 3 i G./1967/: Les Russules d 'Europe et d 'Afrique du Nord.
Bordas-Paris.
Veselý R.jiíotlaba F. ,Pouz.ar Z./I972/:Přehled československých
hub.Praha.

O s o b n í

V letošním roce si připomínáme následující významná životní
jubilea členů naší Společnosti:
80 let - Helena Landkammerová z Prahy /24.3./
- Oldřich Richter z Praný /16.6./
75 let - RNDr.V.J.Staněk z Prahy /16.7./'
- Ing.Antonín Grepl z Bratislavy/l.3./
- Ludvík Souček z Prahy /4.4./
- František Vobr z Prahy /2.11./
65 let - prof.Karel Kult z Prahy /27.1./

6 C let - Jaroslav 3iber z Teplic /16.10./
- Vincenc Eckert z Prahy /3.4./
- Ernest Puto z Hurbanovn /27.4./
- Ing.iliroslav Jiřička z Prahy /17.6./
- Phlír. Pavel Lačok z Bratislavy
- Ludmila Rosická z Prahy /10.3./
5C let - Zdeněk Pouzar,CSc. z Prahy /13.4./

Upřímné gratulace a poděkování za dosavadní práci pro naši
Společnost a mykologii spojujeme s Dřáním mnoha životních i pra
covních úspěchů v dalších letech.
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Z a z e s n u l ý m I go rem F á b r y m
N e d l o u h o před dožitím svého 82.roku zemřel náhle,dne 2 1 .ledna
1982 v Bratislavě Igor

F á b r y,nestor slovenských mykologii,

čestpý Sien Československé vědecké společnosti pro nykologii

při

ČSAV a Československé mykologické společnosti v Praze.
Jeho jméno je spojeno nerozlučně s výzkumem mykoflóry Sloven
ska,ze jména Oravy,jižního Slovenska a okolí Bratislavy,přičemž se
jeho odborný zájem zaměřoval zejména na rody Amanita,Russula

a

některé rody Tricholomataceae.Při studiu i při sběru v terénu byl
zesnulý vzorem pečlivosti a důslednosti,takže jim nasbíraný a
zpracovaný bohatý herbářový materiál má velkou odbornou hodnotu.
Život a činnost zesnulého Igora Fábryho zhodnotili A.Dermek/Čas.
čs.Houbařů 47:20-22,Čes.lfykol.29:124-126/ a P.Lizoň/Čes.lfykol.34:
1C2-104/,kteří uvedli i jeho rozsáhlou činnost publikační. Z po
sledních jeho prací zmiňme se alespoň o příručce metodiky

studia

vyšších-hub anebo o přehledu čeledí a rodu Agaricales v současném
pojetí.
I když v posledních letech mu srdeční choroba bránila v účas
ti na některých obtížnějších akcích v terénu,zůstával Igor Fábry
až do posledních chvil svého života pln zájmu o mykologický ži
vot a práci,a věnoval se studiu materiálu za svým pracovním stolem.
Naše mykologická veřejnost hluboce želí náhlého odchodu Igora
Fábryho ze svých řad a vzdává čest jeho příkladu a jeho světlé pa- .
matce.

Jan

K u t h a n

P O Z Ů S T A L O S T F R A N T I Š K A T Y T T L A _______________
František T y t t 1,/nar.28.12.1857 v Dobřívi,okr.Rokycany?
zemř.5.6.1943 v Plzni/,ředitel škol v Plzni,je znám nejen jako
mykolog,nvbrž i jako malíř hub.3 kolekcí jeho obrazů /převážně
olejomaleb/ o počtu 2 6 3 3 ,která je uložena v Západočeském muzeu
v Plzni,měla veřejnost možnost se seznámit pouze na příležitost
ných výstavách,nikdy však tato kolekce nebyla vystavena celá
/Sofron 1973,5andová 1979/. 7 předmnichovském Československu by
lo jednáno o knižním vydání,ale marně,neboí žádné nakladatelství
nemohlo vyhovět požadavku autora na vydání celého souborného dí
la, ani vysokým požadavkům finančním.
V archivu botanického oddělení Západočeského muzea je ulože
na i listinná pozůstalost Františka Tyttla.Jsou v ní obsaženy:
1 .
Články v novinách a časopisech/českých i zahraničních/ o
F.Tyttlovi /cf.Sofron 1974/;
2. Korespondence: a/ dopisy od F.Smotlachy/1921-1934/,Simka
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7 914/ ,J.Ua -k "i «14. ,F.!leuwirt: n/1914 ',J .Ohudá5ka/1914/ .K.Kaviny
0.915/ ,2.3nyera//l 19, ,3.Kr čího/1922 ',3. Ve v o 1 no/1924'/ ,L. Vinikl áře/193C/,J.Polákn/2941-1942, ,7.liareše/1941
notanick^ho ústavu
UK-A .Pi1 .-...t.'I9 2 3 , ' , Kal ochaí/I93íY,A.Piláta/1932/, dále
:-dní ke resr ni- '. -■>;
b
. epty i istopisj- Tyttlavycn doni sl/pravděpodobně neode 3 ;an'ch/, ..ůdosti aj.z let 1914-1937;
3.3u:kor.inY nřednášek a rukopisy raykologickýcr. článků z let
I930-192:';
4 .Rukoplané póz .-.úmky c: některých druzích nebe rodech nub;
9 .Katalogy, letáčky .plakáty b rukopisné návrhy na plakáty k
někter na v-stávám, obrazů hub /I914-1978/,rukopisné seznamy zar::
obrazů na některé z vv stav, dále různé seznamy hub bez
. -zlu.
Tyttlova po z :st-;..03t i oarazy hub jsou vážným zájemcům o
studium i: di spozici kdykoli no předchozí dohodě s pracovníky bo
tanického odů lení Západ.-, českého muzea v Plzni.
Literatura
oofran J./l:;'u3/:Záchrana unikátní sbírky .Lid.Demokracie,Praha,
^
j !4 •
v
Sofrr n J./l974/:Soupis prací o plzeňském mykologovi Františku
Tyttlovi.Zprav.Západočes.Poboč.5s.3ot.Snole£..Plzeň,1974/2:

10- 11 .
Sandová lí./ 1 979/:7ýstava obrazů hub v Západočeském muzeu.Zprav.
Západočes.Pc-boS.Čs.Bot .Společ. ,Plzeň, 1979/3:22.

Jaromír S o f r o n

Krátká

MAŠE W E J S T A R Š Í
Svatopluk

sd ělení

M YKO LO G ICKÉ

O R G A N I Z A C E _________

r' e býe k

Potřeba oborové specializace v našich přírodovědeckých spo
lečnostech,kter'. vznikly koncem 19.a počátkem 2 0 .století,se zpo
čátku odrazila v zakládání odborných sekcí,později - s rozvojem
přírodních věd a narůstáním specializované členské základny- vea—
la postupní ke vzniku samostatných specializovaných společností,
jejichž rozvoj však vrcholil spíše až ve 2 0 .letech tohoto .stol.V
Jako jedni z prvních se osamostatnili čeští ootanikové.az dosud
soustředění většinou v botanické sekci Klubu přírodovědeckého v
Praze,zřilt:-::né v r.1897,a jejich organizátorské úsilí vyústilo
v r¿1912 v zaležení *eské botanické snolečnosti,Čeští z^kologové
měli tehdy k této nová organizaci blízké vztahy,protože mezi je
jími členy byl: jednak hodně těch,kteří se kromě botaniky zabývali
2C

tiž stadiem hub,Jednak se řada těchto lidí stala současně bu 3 čle
ny výboru ČBS,nebo jeho funkcionáři,jako např.prof.F.Smotlacha;
dr.Karel Kavina byl zvolen jednatelem a prof.dr.Josef Velenovský
dokonce předsedou ČBS/viz Novák F.A. ,1962/.Není nezajímavé,že ČBS
vznikla tehdy jako první zájmové sdružení botaniků u slovanských
národů a jako jediná botanická společnost v Říši rakousko-uherské
/Novák F. A . ,tamtéž/.
Vážní zájemci o mykologii především z řad členů ČBS ustavili
po více než roce jejího trvání

m y k o l o g i c k ý

o d b o r ,

který si vytkl za cíl "koncentrovati české mykology i podporovat
českou práci mykologickou a provésti podrobný výzkum české vlasti"/Preslia 1:47,1914/. / Stalo se tak na základě návrhu učitele
Josefa Maška,podaného na schůzi výboru ČBS dne 27.10.1913.

Čin

nost tohoto prvního sdružení českých mykologů,do jehož čela

byl

postaven prof.dr.F.Smotlacha jako jeho předseda "V a J.Mašek ja
ko jednatel, byla zahájena 12.1.1914.Jeho prvním "poradním" čle
nem byl v uznání svých zásluh o českou mykologii zvolen Jan Bez—
děk/Maoek J.in Bezděk,1917/.Činnost mykologického odboru se bohu
žel nemohla plně rozvinout pro nenadálý souběh okolostí,které
zárodku nepříznivě ovlivnily jeho vývoj.V

v

březnu r.1914 resignu-

je na předsednictví ČBS prof.dr.J.Velenovský,který byl jistě va
hou své funkce oporou nového odboru,v témže roce se vzdává jednatelské funkce odboru J.Mašek a jeho předseda F.Smotlacha je povo
lán k výkonu vojenské služby,z níž byl sice později/1917/ vyreklamován,ale činnost válkou ochromeného mykologického odboru se
už nepodařilo obnovit ani po r. 1 9 1 8 ,kdy byl novým předsedou mykol.odboru zvolen prof.VI.Vlček a jednatelem učitel F.Holík.

^/

Po získání státní samostatnosti v r.1918 se cesty organizace
českých mykologů a houbařů ubíraly třemi směry.Mykologický odbor
ČS3S po dvou letech prakticky odumřel a jeho další činnost sply
nula s kryptogamologickým odborem,založeným 21.11.1920/Věda Přir.
2:234-235,1921/. Smotlachovo mnohaleté úsilí,podpořené navíc ješ
tě vznikem jeho "Časopisu českých houbařů" v r.1919,bylo v r.1920
korunováno založením nezávislé "Československé mytologické společ
nosti".^/ Ta již ve svých počátcích měla širokou členskou základ
nu,která se rekrutovala povětšině z řad praktických houbařů.
Část bývalých Členů mykologického odboru ČBS,kteří již na té
to organizační základně usilovali o vědeckou práci v mykologii,
se stala jádrem nového "Čestoslovenskéno klubu mykologického" (Za
loženého dne 22.4.1922. 6/ Mezidobí do jeho vzniku však vyplnila
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ještě jedna mykologická organizace,o jejíž existenci se bohužel i
nezi mykology málo ví. 3ylo to "Volné sdružení čs.houbařů v Praze",

rT

které sice patrné nemělo povahu právnické osoby, / nicméně však
fakticky existovalo ®/ /zcela určitě už v r.1921/. Toto sdružení
muselo mít patrně funkci přípravného výboru pozdějšího Čs. klubu
mykologickáho /o žemž existují i nepřímé důkazy ^//.Volně navazo
valo na mykol.odbor ČBS,který tak spojuje s dnešní Čs.vědeckou
společností pro njykologii při ČSAV jako jejím nejstarším předchůd
cem.
Závěr
Rozvoj přírodních věd a oborová specializace členské základny
přírodovědeckých společností z přelomu 19.a 20.stol.vedly k poz
dě,išímu vzniku samostatných odborných společností.’/ r.1912 se
ustavila Česká botanická společnost a při ní vznikl v r.1914 mykologický odbor.Jeho činnost v důsledku války upadala až v r.1920
zanikl a jeho činnost zčásti převzal nově založený kryptogamologick' odbor ČBS. F.Smotlacha založil v r.1920 Čs.mytologickou
společnost a zbylí členové mykol.odboru ČBS v r.1922 Čs.klub mykologický,který navazoval na Volné sdružení čs.houbařů v Praze,
jež existovalo už v r.1921. Čs.klub mykologický,který v r. 1946
pokračoval obnoveným Čs.mykologickým klubem a dnešní Čs.vědeckou
společností pro mykologii při ČSAV,a Čs.mykologická společnost
vznikly tedy ze společného předchůdce,jímž byl mykolcgický odbor
P o z n á m k y
V

V r.1904 to byla např.Česká společnost entomologická,v r.1923
Čs.společnost pro mineralogii a geologii,v r.1925 Čs.sekce mezinár.komité pro ochranu ptactva,v r.1927 Č 3 .zoologická spo
l e č n o s t ^ r.1928 Čs.ornitologická společnost a v r.1929 čs.
_ mikrobiologická společnost.
V Skoda.že archiv ČSB3 není přístupný ke studiu;zde by snad moh
ly bvt dokumenty z období 1912-1918,jež by poněkud více osvět
lily její činnost v počátečních obdobích.Za této situace jsem
byl odkázán jen na již publikované infornace/Novák F.A.,1962/,
bohužel o činnosti mykologického odboru ČBS jen velmi spoře
3 informující.
J/ Smotlacha sán se však už od r.1910 zabýval myšlenkou založit
mykol:: yickou společnost, je jímž jádrem se měli stát houbaři m
Prahy a venkova,kteří se od r.190? kolem jeho popularizačních
akcí /výstavy a přednášky/ a od r.1912 v houbarské poradně
sdru: ováli v tzv."Krun českých houbařů",který chtěl Smotlacha
v r.1912 přeměnit v mykologickou společnost /Vávra R . ,1956/.
1C tomu však nedošlo,protože v r.1912 byla založena ČBS,takže
se založení cykologieké společnosti stalo tehdy zhytečrým
/Smotlacha
1020-21 .Od sáného počátku existence mykol.odbo
ru Č3.3 však jeho práci provázely i osobní rozpory,vzniklé me
zi F.Smotlachou a některými členy jejího výboru /Vávra R . ,1955/.
/ Smotlacha,který v té době už nezastával vedoucí postavení v my
kol.odboru ČBS, šel spíše po linii své uávné myšlenky založení
samostatné společnosti,pro níž v r . 1 9 1 9 získal prof.dr.B.Němce a v r.1920 Drof.dr.K.Domina,předsedu ČBS/Smotlacha F , ,19205 1921/._
/ J e zajímavé, žc o jejím založení uvažoval Smotlacha s prof.Něm
cem už v r. 1919,ale nedošle k tomu,jelikož "nechtěli konkuro-
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vat-i fis.botanické společnosti1' /Smotlacha F. ,1920-1921/.
Dějinami této organizace se budu zabývat v samostatném článku
v čas.fieská mykologie 36 / 19 8 2 /.
0 jeho existencí jsem bohužel nenašel žádnou zmínku ani ve spol
kovém katastru Archivu hl.m.Prahy,ani ve' fondu h y bernského
úřadu/Spolkové odd.//S(ÍA Praha/.
Svědčí o tom seznam jeho členů,označený kulatým razítkem s tex
tem "Volné sdružení čs.houbařů v Praze",nalezený mezi různými
archiváliemi po dr.Albertu Pilátovi/dnes v archivu fiSVSM/.Pod
le něj mělo v r.1921 99 členů,mezi nimiž se již tehdy setká
váme s řadou jmen osob,které později zasáhly do vývoje české
mykologie nebo se uplatnily jako funkcionáři pozdějšího fifCM.
Ze známějších osob jsou zde uvedeni L.Viniklář,Viktor Jedlič
ka,Oldřich Pacák,pozdějsi univ.nrof.mineralogie,0.Zvěřinová,
Jar.Zvára,MUDr.Jar.Reichert,O.Reisner,J.Mašek,VI.Vlček,Jar.
Naumann, J.Velenovský,F,Něméjc,pozdější univ,prof.paleobotaniky,K.Cejp,Jan Šimr aj.O činnosti této organizace není zatím
nic známo,její archiv je dosud nezvěstný.
Např.zápis z ustavující valné schůze fiKM ze dne 27.3.1922/dnes
v archivu fisVSU/,jehož obsahem je konstatování,že a/"předse dou/roz.fiKM/ z ů s t á v á
nadále p.MUDr.Reiehert..." a b/
že byl " p o n e c h á n
příspěvek 5 Kč ročně".Skrytě se zde
tedy mluví o nějaké předchozí organizaci /jíž je zřejmě myš léno "Volná' sdružení čs.houbařů v Praze"/.
L i t e r a t u r a

Mašek J./1917/:Jan Bezděk,průkopník praktické nykologie české.
In:Bezděk J . A 9 1 7/,Kritické studium mykologických publikací
Dr.J.Macků.Crudim,p.3-6.
Smotlacha F./1920-21/:fieskoslovenská rqykologická společnost.fias.
čes.IIoub.,Praha, 2 :99 - 1 0 0 .
Vávra R./1955/:Stručqý životopis Smotlachův.fias.čes.Houb.,Praha,
32:111-120.
Vávra R./l 956-57/:Jub.ileum filíS a 2.pětiletka fiSR.fias.čes.Houb.,
Praha,33:2-7.
SPOLUPRÁCE

KATEDHT BOTANIKY NIŽŠÍCH ROSTLIN PŘFUK S BIOLOGICKOU

FAKULTOU MOSKEVSKÉ STÁTNÍ UNIVERZITY
K a t e d r a botaniky nižších rostlin Přírodověd.fakulty Univerzi
ta Karlovy v Praze organizovala v červenci 1981 pro studenty bio
logie výměnnou praxi v SSSR.Praxe se uskutečnila loni již po pá
té na základě dvoustranné dohody mezi Biologickou fakultou líos kevské státní univerzity a přírodovědeckou fakultou UK.Program
pobytu naší i sovětské skupiny studentů zahrnoval vedle stěžejní
odborné také kulturně poznávací část.
Pobyt naší skupiny začínal v Moskvě,kde se studenti seznámi
li s prací partnerské fakulty a navštívili Hlavní botanickou za
hradu AV,kde si prohlédli především oddělení flóry Kavkazu jako
průpravu pro následující terénní část praxe.Ta probíhala v zá
padní části Velkého Kavkazu,v Těberdinské státní rezervaci/Karačajevsko-fierkesská autonomní oblast/. Na rozloze 834 km ,ohrani
čené z jihu hlavním kavkazským hřebenem a na severu řekami Džamagat a Muchu,se rozprostírá biologicky velmi bohaté území, kde
lze procházet všem výškovými vegetačními stupni od nadmořské
výšky 1200 m až po pásmo věčného sněhu.Přibiižně 95% rozlohy re
zervace převyšuje nadmořskou výšku 2000 m/nejvyšší hora měří
4.042 ra n.m./ a 1 1 % rozlohy pokrývají ledovce.Skupina našich
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studentů měla během desetidenního pobyta v rezervaci možnost se známit se s typickou flórou a faunou této části Kavkazu.Při návště
vě muzea rezervace a zvláště při terénní práci bylo možno srovná
vat kavkazskcu přírodu s poměry v našich velehorách. Získapý rost
linný materiál.především parazitické houby,je uložen v herbáři
katedry botaniky nižších rostlin.O výsledcích a průhěhu terénní
praxe referovali studenti na semináři,na kterém byla předvedena
také bohatá fotodokumentace.Vzhledem k velmi příznivému počasí
bylo možno využít všech povolených tras a navštívit velmi atrak
tivní místa z hlediska přírodovědeckého i turistického,jako např.
ledovec Alibek.Kluchorský průsmyk,Čučchurské vodopády a průsmyk,
Dadukská jezera a údolí říčky Džamagatu a Muchu.Pestrost a nádhe
ra kavkazské přírody byla bohatou odměnou za námahu mnohahodino
vých pochodů.
Poslední část praxe probíhala v Leningradě,kde studenti navští
vili Komarovův botanický ústav AV. Seznámili se zde s herbáři,roz
sáhlými skleníky.výstavou evoluční biologie a botanickými sbírka
mi.V Zoologickém 'stavu AV byli přijati na odděleních entomolo gie.ornitologie a aamiaaliologie a prohlédli si bohaté expozice
v zoologickém muzeum.Ve všech navštívených vědeckých institucích
se studentům věnovala řada odborníků a měli tak možnost získat
vedle cenných poznatků a některých publikací také celkový pře hled o biologickém výzkumu na předních vědeckých pracovištích v
SSSR#
0 výměnné terénní praxe je na sovětské i naší straně velký
zájem a proto byla podepsána rámcová dohoda o výměně studentů i
na celou stávající pětiletku.
Jaroslava M a r k o v á

Zprávy

o a kc í ch - programy

» K.ívSrčvA v f e m s s ž s o v ž t s k ě m k k o l o ž k t prcf.Zinaidy Maximovny
Azbukiny.DrSc.v Československu se uskutečnila ve dnech.11.-30.
11.1981.Prof.Z.M.azbukina,DrSc..která je vedoucí laboratoře niž
ších rostlin 3iologického a půdoznaleckého ustavu dálněvýchodníhc střediska Akademie véd SSSR ve Vladivostoku a známou specia1 isikou na rzi a sněti a parazitické houby,byla hostem přírodo
vědě cmé fakulty University Karlovy v Fráze.
Hanini její pracovní návštěvy bylo seznámení s některými
československými mykologickvmi a fytopatologickvmi pracovišti,
zejména s katedrou nižších rostlin přírodovědecké fakulty UK v
Praze,mykologickým odd.národního muzea v Praze,Výzkumným ústa
vem rostlinné výroby v Praze-Ruzyni.Botanickým ústavem ČSAV v
Průhonicích a Mikrobiologickým ústavem 5SAV v Praze-Krčl.osobní
seznámení s jejich pracovníky a výměna zkušeností zejména v sou
vislosti s taxonomií a ekologií travních rzí a pojetím některých
problémů fylogeneze rzš,rzivo 3 tí obilovin v 5s3R a s genetickými
aspekty šlechtění rezistentních kultivaři obilovin, s vývojovými
centry vzniku obilovin a rzí,s epidemiologií Puccínia graminis
na Dálném východě,s možnostmi studia materiálů ze Zhkavkazska,
s rastrovací mikroskopií a metodou přípravy preparátů aj.
Během svého pobytu přednesla dne 24.11.1981 na semináři ka
tedry botanik;,’ nižších rostlin PřF UK nřednásku o rozvoji bio—
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1 ogickýcn věd na Dálném východě a o přírodě Přímořského kraje / 3
diapozitivy/.Své návštěvy Československa využila Z.M.Azbukina též
k prohlídce Prahy a jejích nejznámějších kulturních památek a k
návštěvě řady kulturních akcí,
Úspěšný pobyt prof.Z.U.Azbukiny v .Československu byl přínosem
jak pro pracovníky katedry botaniky nižších rostlin PřF UK,kteří
řeší podobné problémy jako ona,tak i pro posluchače,kteří měli
možnost seznámit se s rozvojem vědy na Dálném východě SSSR. -s5.
• SEMirtfft "FrZIOLOGIS A BIOCHEMICKÁ AKTIVITA MAKROMYCETŮ" po
řádal a K r a r s e p r o e x p é r T m ě n T S T n x ^ ň y F o T o g T i Csv2!Ta ČsTmifecBiol.
společnosti spolu s odd.experimentální mykologie M3Ú ČSAV dne
25.XI.1981 v Mikrobiologickém ústavu CSAT v Praze.Smyslem semi náře bylo umožnit výměnu zkušeností pracovníkům,kteří používají
vyšší houby jako pracovní model k jinému než taxonomickému stu diu.Semináře se celkem zúčastnilo 32 pracovníků a bylo přednese
no 12 vyžádaných nřednášek.Seminář otevřela dvě .obecné zaměřená
sdělení.V Músílek v referátu"Perspektivy výzkumu kultur basidiomycetú" představil kultury basidiomycetů jako mikrobiologický
model,upozornil na nebezpečí infekce kultur,kriticky zhodnotil
zatím málo rozpracovanou otázku enzymatické aktivity basidiomycetů a zdůraznil aplikační perspektivy tohoto studia.Podrobněji
se dále zaměřil na studium antibiotik z basidiomycetů a na per
spektivy výzkumu enzymových inhibitorů.R.A.Bisko,která v době
semináře byla na dlouhodobé stáži v odd.experimentální mykolo gie MBu,v referátu "Izučenije kultur bazidialnych gribov v In stitutu botanik! A’í USSR v Kyjevě" seznámila účastníky semináře
se studiem kultur basidiomycetů,které se na uvedeném pracovišti
rozvíjí od r. 1975, se současným stavem a perspektivou na nejbližší oodobi.Z úžeji zaměřených přednášek zaujal referát A.Ginterové,O.Janotkové,J.Brabce a J.Farkaše "Vplyv chemickej úpravy na
rozklad dřeva hubou Pleurotus ostreatus/Jacq.ex Fr./ICumm." Auto
ři používali kulturu lilívy ústřičné jako model,u něhož studova
li růst na vzorcích chemicky zpracovaného dřeva s postupně se
snižujícím obsahem ligninu.0 hlívě ústřičné a některých dalších
druzích jedlých h u b ,především z hlediska aktivity některých en
zymů ve vztahu k fruktifikaci,hovořil I.Jablonský v referátu
"Biochemická a fyziologická aktivita některých basidiomycetů v
průběhu vegetativní a generativní fáze růstu".Enzymatická akti
vita kultur mykorrhizních hub byla námětem sděleni P.Cudlína
"Schopnost čistých kultur ektomykorrhizních hub využívat celulosu a těžko rozpustné sloučeniny fosforu".
Odpolední část semináře zahájily dva referáty týkající se
komplexu enzymů troudnatce kopytovitého a to přednáška M.Galádové "Změny enzýmovej aktivity huby Fomes fomentarius počas jej
kultivácie za přítomnosti drevnej hmoty" a V.Nečesaného " Vliv
izolovaného enzymatického aparátu houby Fomes fomentarius na
rozklad zdřevnatělých buněčných stěn".Autoři sledovali enzyma
tickou aktivitu a strukturální změny,které tyto enzyiqy vyvolá
vají u vzorků dřeva.V delších diskusních příspěvcích vystoupi
li R.Jílek a E.Pavliková.Jednalo se o výsledky studia biotransformace slámy pomocí houby Coprinus sp. a získání mutantů této
houby se schopností vyšší tvorby dusíkatých látek ve slámovém
substrátu.Závěrečné tři přednášky se týkaly produkce antibio
tik vyššími houbami.Byla to sdělení M.Semerdžievy "0 některých
antibiotiky aktivních kulturách basidiomycetů izolovapých v
Bulharsku",L.Homolky "Některé otázky zvyšování produkce anti biotika u basidiomycetů Oudemansiella mucida" a V.Šaška"Některé problémy spojené se studiem antibiotické aktivity pyrenomycetů" .
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Seminář se vzhledem k bohaté diskusi protáhl do pozdních hodin.3yly diskutovány Jak obecné otázky morfologiemi a fyziologic
ké variability kultur vyšších hub.problematika uchovávání kultur,
příprava nutantů,příprava protoplastů,metodické problémy apod.,
tak i otázky využití výsledků studia enzymatické aktivity a pro
dukce antibiotik pro praxi.Byly rovněž diskutovány praktické
otázky šlechtění producentů enzymů a antibiotik,optimalizace pro
dukce antibiotik,využití hub při odstraňováni odpadů,výroby pot
ravin,včetně problémů spojených s"realizací výsledků výzkumu.
Podle zajmu účastníků semináře a intenzity diskuse lze sou dit,2e seminář byl zdařilý a že přispěl ke vzájemné informaci o
nejnovějších výsledcích v experimentálním výzkumu kultur makro.mycet ..
Václav Š a š e k
• SEMINÁŘ "CHOROBT SKLADOVANÉHO OPILÍ A 3RAM3CR" uspořádala
dne 26.XI.1931 sekce fytopatologické mykologie ČSVSI.5 ve spolu práci s fytopatologickou komisí a komisí pro experimentální my 
kologii ČSV3M a Čs.mikrobiol.společnosti v zasedacím sálu ÚVTIZ
v Praze.Za účasti a živého zájmu 48 účastníků v něm odezněly 4
hlavni referáty.Dr.C.Passatiové,CSc.se zaměřila na plísně a
vláknité houby ve skladovaném obilí a některé příčiny hnilob
brambor ňa skládce,doc.dr.K.Polster,CSc.se zabýval toxikologií
metabolitů plísní produkovaných do cereálií,tématem referátu
íng.K.Bcbiáše a V.Horáoxové byla rezistence proti fuzariové a
mokré hnilobě brambor a Ing.J.Musil uzavřel odborné jednání se
mináře přehledem zásad ochrany proti skládkovým chorobám bram
bor.1/ bohaté diskusi si účastníci vyměnili zkušenosti a názory

z okruhu předmětné tématiky.

-sš.

• PŘEDNÁŠKY BRNĚNSKÉ P030ŽKY ČSV5M bvlv zahájeny dne 11.1.
19S2 referátem Jiřino Moravce "Cesta k Viktoriiným vodopádům".
Únorová přednáško Aloise Vágnera byla "Za houbami v roce 1931” .
Brněnské přednáškové večery pokračují 22.3.1982,kdy je na
programu přednáška dr.Františka Kotlaby,CSc.na téma "Vzácnější
a zajímavé druhy hub v barevných diapozitivech".Dubnová schůz
ka jc věnována "Gasteromyoetům"/5.4.1982 přednáší ing.J.3aier/.
Jarní přednáškový cyklus uzavře dne 19.4.1982 přednáška dr.R.
Fellnera o "Houbách Krkonošskéno národního parku".
Přednášky se konají v budově ředitelství Moravského muzea
v Brně,Nám.25.února č.6/Zelrý rynk/ vždy v 18 hod.
-sš.
• SEMINÁŘ 0 URČOVÁNÍ DRUHŮ CHOROSOVITÝCH H U B .který pořádá
brněnská pobočka C3V3i',bude letos věnován rodu bělochoroŠ/Tyromyces P.Karst./ a příbuzný111 rodům.Seminář se bude konat dne
29.5.1982 v 9 hod.dopol.na Lesnické fakultě VŠZ v Brně,Země dělsxá 3. Přednáší doc.ing.Alois Černý,CSc.
-sš.
Vzhledem ke zrušeni výroby čs.mikroskopů podnikem Meopta by
ly dány do prodeje part.zbožím v Jindřišské ul.24,Praha l,tyto
nové součásti:
achrom.objektivy 60x s odpruženou ootikou/num.apertura 0.85:
170/0,18/ za Kčs 75.-,
achrom.objektivy 40x s odpruženou optikou/mm. apertura 0,65;
170/0,17/ za Kčs ?5.-,
kondenzory/num.apert.1,2/ s irisovou clonou a přídatnou čoč
kou za Kčs 25.- a
čtvercové stQlky za Kčs 12.-.
Objektivy j30u vvborné kvality/při srovnání ohj»40x Meopta a
PÍanacnrornátu 40x,dodávaného k Amplivalu,vykazoval obj.Meopta
větší rozlišovací schopnost a lepší kresbu/ a lze je použít i k
jiným typům mikroskopů než Meoptá,např.Srb a Štys,Reichert,Zeiss.
J.Klán
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• CSLTDCTrrf SEMINÁŘ *'EEfnpTFTKACE THB" uspořádá komise pro ex
perimentální mykologii při ČSVSM a Čs.společnosti mikrobiologické
v Praze. Seminář se bude konat v květnu tr. v hotelu "Dukla" ve
Vyškově.KLižší informace zájemcům podá dr.V.Šašek,C3c.,Mikrobio logicky ústav ČSAV,Vídeňská 1083,Praha 4-Krč,PSČ 140 00.
-sš.
ftSEMINÁŘ 0 CH0R03ÁCU OBILOVIN pořádá Ústav experimentálně j
biologie a ekologie SAV v Bratislavě ve spolupráci s Čs.vědeckou
společností pro mykologii při ČSAV. Seminář se koná dne 4.března
1982 v Ústavu experimentálněj biologie a ekologie SAV, Dúbravská
26,Bratislava .
-sš.
• JARNÍ CYKIUS i.nKOLOGICKÍCH PŘEDNÁŠEK. který pořádá pražské
ústředí ČSVSM,bude zahájen dne 3.května 1982 a potrvá do 28.červ
na 1982.
Na programu jsou tyto přednášky:
3.5. :Dr.F.IÍotlaba,CSc.:Houby a rostliny r.1981 v barev.dia
10.5. :MUDr J.Kubíčka:Poznatky a dojmy přímého účastníka VIII.
sjezdu evropských raykologů v Bologni

17.5. :Dr.J.ICLán:Stepní houby v Československu a jejich ekolo-

£ ie
24.5. :Dr.Vl.Čatská,CSc.:íýtotoxická mikromycety ve vztahu k
půdní únavě

31.5. :K.Kult:Holubinky ze skupiny Russula fragilis
7.6. :I.IUDr J.Herink:Pečárky/Agaricus/ Československa v barev
ných diapozitivech
14.6. :S.Šebek:Zivot a dílo zakladatele české mykologie V.J.
ICrombholze
21.6. :Ing.Vl.Jančařík,CSc.rMožnosti biologické obrany proti
václavce a troudnatci vrstevnatému
28.6. :Doc.ing.A.Černý,CSc.:Parazitické houby jehličnatých
dřevin.
Přednášky.doprovázené diapozitivy a demonstrací hub,se kopají v
květnu a červnu každé pondělí od 18 hod.v posluchárně katedry
botaniky nižších rostlin PrF UK v Praze 2,Benátská 2/II.mezipatro/.
-sš.

---------------------------- ----

#

-------------------------------

PŘEHLED MEZINÁRODNÍCH MVKOLOCICKÚCH KONFERENCÍ V R.I9S2 /1.ČÁ3T/
1. 8.kongres Mezinárodní společnosti pro lidskou a zvířecí
mykologii,8.2.-12.2.1982,Hassey University v Palmerstonu.Nový
Zéland
2. Seminář "Růst hub na substrátech,produkce extracelluláťních enzymů houbami" ,13.4.-16.4.1982,Britská nykologická společnost/annual meeting/,Strathclydská univerzita v Glasgow,Velká
Británie
3. Dermatologické sympózium,20.5.-21.5.1982,Tonsei Universi
ty v Soulu,Jižní Korea
4. Seninář "Základní a aplikované aspekty houbových,bakteri
álních a virových chorob rostlin a ochrana proti nim", S.8.-12.8.
1982,Americké fytopatologická společnost/annual meeting/,Salt
I.ake City,Utah,USA
5. 13.mezinárodní mikrobiologický kongres,8.8.-13.8.1982,Ame
rická mikrobiologická společnost,Boston,Massachusetts,USA
6. 5-mezinárodní sympózium IUPAC o mykotoxinech a fykotoxinech,31.8.-2.9.1982,Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie
/IUPAC,Vídeň,Rakousko/Inform.:Prof.Palle Krogh,Dept.of Microbiology.Roval Dent.Coll,,Juliane Meriesvej 302,DK-2100,Copenhagen,
De nmark/
-fe-
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C330RN¿ ČASOPISŮ’ V iů.lIICyNĚ Č5Y3M-III.______________ /Pokračování/
Iv kol cgi oo Ue 3 Mitte il u ngsbl a 11.Vv J .Rat des 3es.Iialle,Abt.^esundheits- u.Sozialwesen.Bezirkshygieneinspenkti on,Halle/3./NDR/.
Inforn.a odb.čl.z mykologie.Něm.-Roč.1/1957/
V 3 x ročně,
někter' roč.neúplné/.
Nnraoa.’rvd.Narao Institute.Kitasinagawa,Tokyo/Japonsko/.Věd.
práce z mykologie.Japón. ,engl.-Roč.l/I952/-7/1960//2x roč./
Notes f r o m t h e Poval 3c-tanic Garden Eůinbnrfrh.Vyd.Royal 3otanio larden Edinburgn/Anglie/.Vád.nráce z růz.oborů přír.věd
/též mykologie/.Angl.-Roč.1 2 / 1 9 1 9 - 2 1 /
>-/3x roč.iroč.17 chybí/.
Netulae n.oturae.Vyd.Academy of Natural Sciences of Philadelpnin/USA/.Jednotí.věd.práce z růz.oborů přír.věd/též mykologie/.
Angl.-Roč.l947/č.lB5/---►/nepravidelně;roč.1973 chybí/'.
Opera botánico.Vvd.Lund 3otanical Society,Lund/Švédsko/ jako
suppl.čas.Botaniska Motiser/.Monograf.práce z botaniky.Angl.1967/od č.13/ ---► /nepravidelně/.
Persoonia.Vvď.Ri.lkgherbarium Leiden/Holandsko/.Věd.práce z
mykologie. A n g l . - R o č . 1 A 9 5 9 - 6 1 /
t/4x roč./.
Pěstování hub.Yvd.Čs.mvkologická společnost,Praha/ČSSR/ jako
ořílTčas.českách houbařů.Inform.a odb.články z oboru pěstováni
jedlých hub-. Česky,slov.-Roč.1 / 1 9 7 5 / -- ► /2x roč./.
Poctováni šampiónů.Vyd.Sekce pěstitelů žampionů Čs.mykolc gicke společnosti,Praha/ČS3R/ jako příl.Čas.čs.houbařů.Inform.
a odb.čl.o pěstování žampionů.lesky,slov.-Roč.3/1966/-13/1975/
/4-5x roč.,roč.1,2 a 6 chybí/.
Prače Instvtutu Daday/czego Lesnictva.Yyd.Ministerstwo lesnintwa i przemysiu drzewnego a Inst.B.adawczy Lesnictwa v ed.
Parístwowe wydawnictvo rolniczne i lesne „’ferszawa/Polsko/.Odb.
články z oboru pěstování,fy topatologie a ochrany lesa.Polsky,
Jednotlivě číslovaná práce od č.69/1961/---►/nepravid.,řada číProceeding3 of the Aoadcmy Sciences of Natural Sciences of
Philadeloni a .Pr.i laielphia .Penns,/USA/. Věd .prače z různých oboú
ni biologíe/tóž mykol./.Angl.-Roč.99/1947/---► /lx roč./.
Přírodovědecká Sborník Ostravského Kra.^e.Yvď.Kraj.Vlast.
’Jstav Severomor.kra je ,Ostrava/ČSSR/.Regionální" přírodověd./též
mykol./ práce ze sev.Moravy .Česky.-RoČ.15/1954/-19/l953//lx roč./.
Regnua vegetabile.Vyd.International Association for Plant
Taxon omy ,lítrecht/Holandsko/.Jednotí .monograf.práce z botanická
taxonomie.Angl.-5.59/1969/---►/nepravidelně.řada čísel chybí/.
Pel
ar čt . i Vvd .Herbářium Bogcriense ,Leabags Biolog! Ňasional-Lini,Horor.''Indonesia/.Věd.práce z taxonomie .sociologie a
ekologie rostlin./též raykol./.Angl.-Roč.1/1950-52/ ---»-/nepravi
delně,! roč./pria.4 čísla/ za 2 roky/.
Rerorts of The. Tcttori ?ř;coIegical Institute .Vvd.The Tottori
Mycologieal Institute.Tottori-City/Japonsko/.Věd.práce z mykolo
gie.Angl.a jap.-Roč.6A968/— -►/nepravidelně,roč.1C a 12 chybí/.
Revista de Ciencias 3iologicas.Vyd.Univ.de Loureny-o
Marques/ftep.Mosambique/.Věd.práce z biol./též mykol./.Angl.,řr.,
Portugal.- S é r -.A:1A968/-7A975/Ax roč./:Sér.3:1/197C/-3A975/
/nepravidelná/.
-sš. /Pokračováni/
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Redakční sdělení

Uzávěrka příštího čísla Je Í^JÓ.března 1982. '
Autory prosíme,aby se při psaní příspěvků'" a zpráv řídili las
kavě těmito pokyny:l/text v Jazyce českém nebo slovenském /v roz
sahu maximálně 8 stroj.stran/pi3te na psacím stroji/zhruba 40 řá
dek po 64 úhozech na stránku/, dle možnosti nepoužívejte poz
námek pod čarou.Delší články mohou být otištěny pouze po před běžné dohodě s redakcí;
2/obrázky,grafy a mapky/max.šíře 7,6 mm nebo 160 mm/ lze pře
tisknout pouze v provedení výrazné kresby černou tuší na bílém
papíru.Fotografie ani ilustrace provedené jinou technikou nám
proto nezasílejte.U nákresů hub a mikroznaků uveáte vždý grafic
ké měřítko;
3/příspěvky do tohoto informačního bulletinu se nehonorují.
.é

K tomuto číslu "Ifykologických listů", jímž zahajujeme rok 1982,
přikládáme opět složenku na Kčs IJ.-k úhradě režijních výloh,spo
jených s vydáváním našeho informačního bulletinu v r.1982. Pro
síme vás,abyste jejich úhradu v letošním roce provedli nejpozdě
ji do 15.dubna 1982 tak,abychom vás nemuseli úpornínat. Ujišťuje
me vás,že tak činíme velmi neradi,ale připomínáme,že placení
členských příspěvků a ostatních ¡pohledávek vůči naší Společnos
ti,v jejímž hospodaření představují nikoli 'nevýznamnou složku,
je věci členská disciplíny a jejich vymáhání naší samozřejmou
povinností.
Přesto,že jsme v Ifykol.listech č.5 prosili,aby částka na je
jich vydávání v roce 1981 byla zaplacena nejpozději do konce mi
nulého kalendářního roku,zůstalo bohužel ještě několik odběrate
lů,kteří na tuto povinnost zapomněli.Prosíme proto všechny dluž
níky,aby nám dlužné částky laskavě zaslali spolu s předplatným
na letošní rok rovněž nejpozději do 15.dubna 1982.V negativním
případě bychom museli zasílání Ifykologlckých listů zastavit.
Děkujeme vám za pochopení.

Ke kresbě na obálce: Hřibovec douglaskový pravý /Boletinus
lakei subsp.lakei /tJurill/Singer/ - vzácný druh,tvořící mykorrhizu s douglaskou /Pseudotsuga menziesii/.-0rig.S.Šebek,1981.

IIYKOLOGICKIÍ LISTY" č.6-Informační orgán Čs.vědecké společnosti pro
mykologii při ČSAV-vyšly v březnu 1982. 'Vychází v nepravidelných
lhůtách a rozsahu.Toto číslo sestavil ing.Jan Kuthan,k tisku při
pravil Svatopluk Šebek.Příspěvky a veškerou korespondenci zasí lejte na adr.Čs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt. přihrádka 106.Krakovská 1,Praha 1,PSČ. 111 21,tel.264405.

